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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

D e wateroverlast die vele plaatsen 

m Vlaanderen geselt, geeft 

aanleiding tot uiteenlopende 

beschouwingen. De regenval van de voorbije 

dagen is uitzonderlijk, daarvoor hoeft men de 

statistieken van de natste-septemberdagen-

sinds-jaren niet te bekijken. Tegen de grillen 

van de natuur is geen kruid gewassen, maar er 

is meer dan dat. 

Zonder nog maar eens alle schuld in de 

schoenen van de politici te schuiven, moet de 

waterellende de beleidsmensen aan het 

denken zetten over de fouten die in het 

verleden werden gemaakt. En daaruit leren 

om het in de toekomst beter te doen, d.w.z. de 

fouten niet meer te herhalen en ze, daar waar 

mogelijk is, recht te zetten. 

Want de waterellende is voor een groot 

stuk de fout van de mens, van ons allen. Met 

andere woorden: vandaag biedt de natuur ons 

de rekening aan van een losbandig gedrag 

inzake ruimtelijke (wan)orde! 

Het dempen van grachten, het 

afschaffen van regenwaterputten, het 

opspuiten van natuurlijke waterbekkens, het 

rechttrekken van beken en sloten, het 

overmatig volstorten met beton, de 

overdreven ruilverkaveling, enz... Het zijn 

zovele ondoordachte maatregelen die zich 

vandaag wreken. Het is alsof wij onze eigen 

rampen plannen! 

Hoe vaak werd, ook door de VU, dit 

on-beleid aangeklaagd? Steeds werd op vrij 

arrogante wijze geantwoord dat de kritiek 

ondeskundig en dus ongegrond was! 

Een vergelijking met zgn. natuurrampen 

in het buitenland is niet vergezocht. Iedereen 

herinnert zich Italië waar eerder dit jaar 

ondoordachte ontbossing modderstromen 

veroorzaakten die tientallen huizen 

verzwolgen en honderden families in ellende 

hebben gestort. Ook daar werd de natuur 

onnodig uitgedaagd en werd bureaucratische 

hoogmoed genadeloos afgestraft. 

Op het einde van deze eeuw denkt de 

mens dat hij alles, ook de elementen, onder 

controle heeft. Dat hij naar believen gebruik 

en vooral misbruik kan maken van de natuur 

die toch met tegenspreekt. Dit is een grove 

vergissing: de natuur laat zich niet 

overmeesteren. En daar waar het toch 

gebeurde, komt ongetwijfeld een dag dat hij... 

antwoordt. 
* * * 

Los van deze bedenkingen wordt het 

dringend tijd dat verzekeringsmaatschappijen 

ook bij waterschade, veroorzaakt door 

overstroming, hun verantwoordelijkheid 

opnemen. Het wetsvoorstel dat daarover 

klaarligt moet nu maar eens bij voorrang door 

de federale ministerraad worden behandeld! 

(mvl) 

Uit de Wetstraat. 

De vrede in Brussel staat op het spel. 

Pruimen mag niet meer 

VUJO doet het met DDND (2). 
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Stilte gevraagd. Amiin 16 

H et zalje party maar wezen i Enerzijds de 
ambitie van laatste steunpilaar van Bel-

gie-Belgidue koesteren en anderzijds het 
schild en het zwaard van Vlaanderen zijn 
Deze dubbelzinnigheid is steeds het waar
merk van de Vlaamse christen-democraten 
geweest De Vlaamsgezindheid van de CVP 
heeft zich altijd tot een handvol mannen 
en vrouwen beperkt Het waren moedige 
dwarsliggers met een voldoende sterke 
electorale basis om 
zich enige onafhan
kelijkheid te veroor
loven Sinds het be
staan van een 
Vlaams parlement 
kregen de Vlaams
voelenden binnen 
de CVP echter wat 
meer body Sommi
gen spreken daarom 
ietwat grotesk van 
„de Vlaamse lobby m de CVP" Dat is mooi, 
maar daardoor kreeg de januskop van de 
partij een nog scherper profiel Wat anderen 
dan weer inspireerde tot wat ze de CVP-
schizofrenie zijn gaan noemen 
Wie goed toekijkt, merkt dat de CVP met 
alleen op Vlaams gebied een janushoofd 
draagt De party is zo rt/ör/öe samengesteld 
dat haar ministers én haar mandatanssen wel 
altyd de waterdrager van iemand of iets zyn 
Is het met van een geleding van de vakbond 
dan IS het van de middenstand, is het niet 
van het ziekenfonds dan is het van de Boe

renbond, IS het met van de Guimardstraat 
dan IS het van het patronaat, is het met van 
Artsen zonder Grenzen dan Is het van een 
grote financiële instelling De wolkenkrabber 
van de chnstelyke zuil bergt vele kamers van 
waaruit grijpgrage tentakels tot ver in het 
menselyk bestaan dringen De verstrenge
ling van CVP-mensen met belangengroepen 
IS haast met in kaart te brengen En dan 
hadden we het nog niet over bindingen met 

Willen de 
Vlaamse CVP'ers 

nu rechtstaan! 
intercommunales en andere lucratieve in
stellingen Neem nu de jonge sector van de 
gescheiden huisvuilophaling, daar is het 
drummen om er by te zy n i Of wat te zeggen 
over het haastige ontslag van Stefaan De 
Clerck als juridisch raadgever by het van 
fraude verdachte immobilienbdryf ABC' 
Beklagenswaardig zyn de politici die met 
handen en voeten aan belangengroepen 
gebonden liggen Op hen past de volkse 
wysheid dat „wiens brood men eet, diens 
woord men spreekt nog steeds Want hoe 
kunnen politici vrank en vry hun werk doen, 

de gemeenschap dienen, als grotere be
langen voorgaan? Mag het schandalige ge
touwtrek rond het Mestactieplan een voor
beeld van belangenvermenging met ver
strekkende gevolgen zyn' 
De politieke CVP-hutsepot bij elkaar houden 
vergt een krachtige hand Vandaag hangt 
deze met aan de figuur van haar voorzitter 
Van Peel, maar behoort ze toe aan federaal 
premier Dehaene die met nietsontziende 
stoutmoedigheid de vele CVP-strekkingen in 
de pas houdt 
De hongheid van de CVP bepaalt echter ook 
haar bruikbaarheid en waarde En waardevol 
zyn de Vlaamse chnsten-democraten wel' 
Dank zy hen wordt de ontbinding van België 
vertraagd, o m door steeds de kleine, be-
houdsgezinde PSC mee in de regenngsboot 
te nemen Door, als het om het voortbestaan 
van België en van de monarchie gaat, een 
onvoorstelbare onderdanigheid aan de dag 
te leggen Door, om het Euro-stemrecht 
door de Vlaamse strotten te rammen, ver
regaande compromissen met PRL-FDF te 
sluiten, liever dan met Vlaamse partijen Dat 
de party daarvoor haar „Vlaamse lobby" voor 
schut moet zetten, is ondergeschikt aan de 
Belgische roeping van de CVP De Vlamingen 
in Brussel en in de Rand zullen het geweten 
hebben 
De chef van de Vlaamsgezinden binnen de 
CVR Luc Van den Brande, heeft vla een 
vraaggesprek met De Standaard (12 sept) 
de stilte doorbroken Een pagina om bij te 
houden' Zo zegt de Vlaamse minister-pre

sident onverbloemd dat het van zyn par-
tygenoot Jean-Luc Dehaene „politiek on
verstandig was" om met PRL-FDF te gaan 
praten over het EU-stemrecht Verder ont
plooit Van den Brande ten gerieve van de 
komende staatshervorming grootse ideeën, 
daarby zyn fiscale autonomie, defederali-
senng van de Sociale Zekerheid en over
heveling van sociaal-economische hefbo
men de sleutelwoorden 
Gevraagd wat Dehaene over al deze stre
vingen denkt, antwoordt Van den Brande 
dat de CVP naar de komende verkiezingen 
gaat met een Vlaams programma Hy 
geeft de lezer rendez-vous in apnl van vol
gend jaar 
En dat IS nu echt weer de CVP in het 
vooruitzicht van verkiezingen zal die party de 
Vlaamse kant van haar janushoofd naar het 
publiek keren om weer even het schild en het 
zwaard van Vlaanderen te spelen' Tot dan is 
het Belg Dehaene die de toon zet 
Vraag „ Waarom neemt Dehaene zo'n hou
ding aan'!'" Antwoord ,,Dat moet u hém 
vragen natuurlijk Ik denk dat zoiets te maken 
heeft met zijn job van federale premier Maar 
dat IS geen voldoende uitleg De evenwich
ten in het land bewaren mag met het enige 
zijn dat hem leidt "Waarom kunnen CVP'ers 
het allemaal zo goed uitleggen' En waarom 
handelen ze zo weinig naar hun woorden' 
Vandaar ons verzoek willen de Vlaamse 
CVP'ers nu eens rechtstaan' 

Maurlts van Liedekerke 



Silly Willy 
Terwijl in Soedan mensen de hongerdood 
sterven, terwijl in Algerije een gruwelijke 
burgeroorlog woedt, terwijl in Rusland 
honderden mensen dakloos worden ... 
ging de aandacht van de wereld de 
afgelopen week uit naar genaamde 
'Keiko', een zwaardwalvis die enige roem 
geniet door zijn optreden in de 
suikerzoete 'Free Willy'-films. De vis zelf 

is vorige week opnieuw vrijgelaten en wel 
in een speciaal voor hem ontworpen 
'oceaanverblijf' in IJsland. Het hele 
grapje kost om en bij het half miljard en 
dat terwijl het zeer onwaarschijnlijk is 
dat het dier in vrijheid zal overleven: niet 
alleen lijdt het aan een spierziekte, maar 
heeft het ook de gewoonte om vissen niet 
op te eten, maar te apporteren ... 

Consequent 
„wie niet inziet dat onze taalgrens voor alles wat de taal 
betreft hetzelfde statuut heeft als de staatsgrenzen In 
Europa, heeft niets begrepen. Wie meent dat Franstaligen 
in de Brabantse faciliteitengemeenten via een referendum 
voor aanhechting bij Brussel mogen kiezen, moet beseffen 
dat dan ook een meerderheid van Spanjaarden in een Frans 
Pyreneeëndorp het recht heeft om voor aanhechting bij 
Spanje te kiezen. Ik ben benieuwd of men dan nog het 
rapport-Columberg zal goedkeuren." 

Etienne Vermeersch in Knack \jan woensdag 9 september 
1998. 

^ D O O R D E W E E K S ^ 

Vlaanderen trekt meer geld uit 
voor wetenschappelijk onderzoek dan 
de federale overheid. 

In een ranglijst van 70 staat 
België genoteerd als twaalfde aan
genaamste land om in te wonen. Ca
nada is het paradijs op aarde. 

Homosexuele jongeren onder
nemen aanzienlijk meer zelfmoord» 
pogingen dan hun heterosexueie leef
tijdsgenoten. 

CAlA-voorman Michel Vanden-
bosch is bewusteloos geslagen tijdens 
een actie aan het slachthuis van An-
derlecht. 

De boekenverkoop in Vlaande
ren blijft stijgen: vorig jaar ging 15 
miljard om op de boekenmarkt. 

Voor De Morgen was het be
richt verrassend genoeg om mee uitte 
pakken op de voorpagina: binnen de 
PNPb van Paul Marchal bevinden zich 
nogal wat extreem-rechtse rare snui
ters. 

Om en bij het half miljoen men
sen bezocht de Open Monumenten
dag. Het thema was dit jaar 'Feest'. 

In Vlaanderen is voorde vierde 
keer een BSi-koe gemeld. 

Gewezen minister van het 
Waals Gewest Jean-Pierre Grafé is bui
ten vervolging gesteld voor seks met 
minderjarigen. Hij eist politiek eerher
stel. 

De amigo's, een koosnaampje 
voor de kleine cellen in de politie- en 
rijkswachtkantoren, zijn vaak niet 
meer dan een veredelde stal met tra
lies. Dat blijkt uit een onderzoek van 
het Comité R 

De verdeling van de voetbal
pasjes gaat goed fout: enkele dui
zenden supporters van Racing Genk 
moeten een nieuwe aanvraag indienen 
omdat de KBVB het erin bestond om de 
aanvraagformulieren kwijt te raken. 

Een dame die 140 kg. weegt 
werd door De Lijn omwille van haar lijn 
geweigerd voor de functie van bus
chauffeur. 
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VU-ID 
Met 80% van de stemmen schaarde de 
partijraad van de VU zich zaterdag jl. 
achter de alliantie VU-ID21. 
Op 27 september a.s. krijgt een bijzonder 
VU-congres, waarop alle kaderleden 
worden uitgenodigd, het laatste woord. 
Via een open vergadering op 16 sep
tember kunnen ook de 550 leden van 
ID21 zich over de alliantie uitspreken. Op 
de partijraad is duidelijk gesteld dat zowel 
VU als ID21 hun onafhankelijkheid als 
organisatie behouden. 
De VU als politieke partij behoud haar 
structuren zoals beschreven in de par
tijstatuten. ID21 werpt zich op als een 
beweging en werkt met een bestuur, een 
forum, open vergaderingen en netma
nagers. 

De beweging zal geen gestructureerde 
afdelingen, noch arrondissementen uit
bouwen. Vincent van Quickenborne 

wordt de woordvoerder van ID21, 
Patrik Vankrunkelsven wordt VU-voor-
zitter, al komt de VU-partijraad op 10 
oktober a.s. bijeen om zich daarover te 
buigen. Indien het bijzonder partijcon
gres daarmee instemt, wordt Bert An-

ciaux de alliantievoorzitter. In januari 
2000 zouden zowel het mandaat van VU-
voorzitter als van alliantievoorzitter ver
vallen. 

SAMENWERKING 
Zoals bekend stuurden negen VU-par-
lementsleden aan op een samenvoeging 
van VU met ID21. Op die manier moes
ten mensen uit de vernieuwingsbeweging 
bij de VU aansluiten. Deze eis werd niet in 
dank afgenomen bij de ID2rers. Het 
strekt hen tot eer dat ze geen polemiek in 
de pers zijn aangegaan. 
Hoe dan ook, de negen parlementsleden 
vreesden o.a. voor de onafhankelijkheid 
van de VU, merkten op dat ID21 op 
termijn een eigen partij zou kunnen uit
bouwen en vonden dat er onduidelijkheid 
heerste over meerdere aspecten van de 
vernieuwingsoperatie. 
Door middel van een sereen gesprek in de 
partijraad is een antwoord geboden op de 
bezwaren. Het ligt in het feit dat beide 
organisaties zullen moeten samenwerken. 
Enerzijds speelt de alliantievoorzitter 
daarbij een belangrijke rol. Hij zou 
woordvoerder worden van de alliantie, 
voorzitter van de gemeenschappelijke 
vergaderingen en coördinator van de in
houd en de organisatie van de alliantie. 
Anderzijds zullen de verkozenen van VU 
en ID21 in de verschillende parlementen 
gemeenschappelijke fracties vormen. Be
langrijke daarbij is dat het politieke 
zwaargewicht bij de fracties gaat liggen. 
ID21 en VU zullen ook samen overleggen 

Electorale 

watertjes 

zitten vol 

haaien. 

over de lijstvorming. De VU beklemtoont 
dat het huidig aantal VU-mandatarissen 
zal behouden blijven. ID2rers krijgen 
zichtbare plaatsen op de lijsten toege
wezen. 

MEERWAARDE 
De negen parlementsleden stelden zich 
ook vragen over de electorale meer
waarde van de vernieuwingsoperatie. Ze 
voorspelden dat de VU ook alleen een 
hoge electorale score zou kunnen halen. 
De partijraad is ervan overtuigd dat de 
VU best met ID21 op een electorale 
meerwaarde mikt. Het feit dat beide 
organisaties hun onafhankelijkheid be
houden, kan daartoe bijdragen. 
VU-minister van State Hugo Schiltz ver
dedigde met klem de electorale meer
waarde van de vernieuwingsoperatie. Nu 
het PNPb van Paul Marchal geïnfiltreerd 
is door extreem-rechts en er van deze 
partij nog weinig uitstraling uitgaat, biedt 
de VU-ID21-alliantie als enige een forum 
voor diegenen die de klassieke partij
structuren beu zijn. Het valt overigens op 
dat binnen de klassieke partijen nau
welijks beweging valt waar te nemen. Ze 
worden bovendien geplaagd door een 
verscheurende strijd tussen de jongere en 
oudere generaties. 

Met ID21, zo stelt Schiltz, kan de VU 
vooral een jongere generatie aanspreken 
die zich niet geroepen voelt om bij de 
klassieke partijen aan te sluiten. In Vlaan
deren is de alliantie de enige poging om 
de tot nu toe nauwelijks succesvolle pa
den van de klassieke verruiming te over
stijgen. Onderzoek toont aan dat het 
aantal onbesliste kiezers, blanco-stem
mers en anti-politieke stemmers toe
neemt. Onder meer deze groepen kunnen 
zich tot de alliantie wenden. ID21 kan 
ook een forum bieden voor diegenen die 
zich niet rechtstreeks tot een bestaande 
partij willen richten, maar deze partij op 
termijn wel kunnen verjongen, wat gezien 
de gemiddelde leeftijd van het huidige 
VU-partijkader niet onbelangrijk is. Het 
VU-kader is en blijft het cement van de 
partij, zonder de kaders is de partij on
bestaande. Aan een visie op langere ter
mijn, echter, kan ook niet worden voor
bijgegaan. 

BESCHAAMD 
Enkele intellectuelen uit progressieve 
hoek lieten in niet onverstaanbare woor
den blijken dat de Vlaamse socialisten 
voor hen geen geloofwaardige partij meer 
is. Onder de titel Ons vertrouwen is 

beschaamd (De Morgen, 8 september) 
stellen/aap Kruithof, JefDe Loof, Mong 

Rosseel en Mare Vandepitte dat de SP het 
Vlaams Blok achterna loopt. 
Op verzoek van Louis Tobback (SP) en 
nadat de Agusta-affaire in maart 1995 

17 september 1998 



waarde Heer 
Hoofaredacfeur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koe
koek! Nu willen die vrouwen van de tjseven ook al 
ritsen op hun lijsten. Nu vraag ik u: wat moet dat 
weer betekenen? Die vrouwen weten van gek-
kigheid niet meer wat doen. Daar waar de man 
tientallen, zoniet honderden jaren, heeft geijverd 
om van die vervelende rits af te geraken - als echte 
vent zult gij ongetwijfeld weten waarover ik zo 
pijnlijk echt getuigenis kan afleggen - willen die 

CVP-madammen nu een rits! Al maar goed dat er 
bij hen niet veel tussen kan komen. 
Wie zeker meer gebaat was geweest met een knoop 
in zijn broek - en ook in zijne geweetwel - is Bill 
Clinton: eens de rits kapot weet ge immers nooit 
wat en wanneer het eruit valt. De Liedekerken. Ik 
heb het rapport over zijne zipper ondertussen ook 
gelezen en ik moet u zeggen - 'Ludwina, mijn 
engeltje, kunt ge efkes stoppen als ik naar vriend 
De Liedekerken aan het schrijven ben!?! ' - dat ik 
gene Viagra meer nodig heb om mij goed in mijn 
velleke te voelen. Ik kan u ook vertellen dat ik 

gestopt ben met roken, want ik durf geen sigaar 
meer aan te raken. 
Clinton en Lewinsky zorgen er wel voor dat ik de 
jongste tijd flink wat heb kunnen aflachen. ledere 
keer als ik zijn Bill-heid zie spreken aan zo'n 
toogske, vraag ik me altijd af wie er achter dat 
meubelstuk zit en vooral wat zij daar aan het doen 
is. 'The answer my friend, is blowin' in the wind'! 
Ha, ha, ha! Hebt g'hem, vriend De Liedekerken? 
Houd hem dan goed vast! Woehahaha! 
Uw ondersekste, 

De Gele Geeraerts 

^ D O O R D E W E E K S ^ 

losbrak, ondertekenden de vier de cam
pagne 'de SP is nodig'. Ze vreesden dat 
het schandaal extreem-rechts beduidend 
zou versterken. Om daartegen een dam 
op te werpen en de sloping van de 
welvaartsstaat te vermijden, bevestigden 
ze hun vertrouwen in de SP. 
Achteraf heeft wetenschappelijk onder
zoek aangetoond dat de campagne 'de SP 
is nodig' vooral de groenen stemmen 
heeft gekost. Vandaag steken sommige 
progressieven hun ontgoocheling over 
hun eertijds engagement niet onder stoe
len of banken. „Onder impuls van Johan 

Vande Lanotte werd reeds een tiental 

punten gerealiseerd van het 70-punten 

programma van het Vlaams Blok. Wij zijn 

tevens teleurgesteld inzake de in de oproep 

beloofde verdediging van de Sociale Ze

kerheid. Sociaal beleid moet de plaats 

ruimen voor law and order." Kruithof, De 
Loof, Rosseel en Vandepitte vragen zich 
cynisch af of „binnenkort het Vlaams Blok 

niet meer nodig is." 

VOORGELOGEN 
De publicatie van de vrije tribune is niet 
zonder belang. De ondertekenaars ver
woorden het misprijzen bij een bepaalde 
SP-achterban tegenover de inhoudelijke 
koers van de partij. Het is ook mogelijk 
dat het Agusta-schandaal deze keer de SP 
wel parten zal spelen. Volgens berichten 
in sommige kranten hebben de toen
malige socialistische leiders hun achter
ban voorgelogen. „Hef spreekt vanzelf 

dat indien deze feiten ons in 1995 bekend 

waren geweest, wij in geen geval waren 

ingegaan op de oproep van Louis Tobback. 

In die tijd namen wij aan dat hij samen 

met Frank Vandenbroucke en Norbert De 

Batselier wilde afrekenen met duistere 

praktijken uit het verleden, die in alle 

traditionele partijen waren voorgekomen. 

De medewerking van de betrokkenen 

anno 1995 aan constructies om het ge

recht te misleiden en het gerechtelijk on

derzoek te hinderen, spreekt dit tegen." 

VERDEEL EN HEERS 
In enkele Franstalige kranten woedt een 
debat over het al dan niet sluiten van een 
Waalse coalitie tussen PRL-FDF en PS na 
de 'moeder der verkiezingen'. Een paarse 
coalitie in Wallonië, zoals zich dat thans 
onder de Franstaligen in Brussel voor
doet, zou ook gevolgen kunnen hebben 
voor Vlaanderen. Met de uitschakeling 
van de PSC zou de CVP in een weinig 
benijdenswaardige positie terechtkomen. 
De kopstukken van de Vlaamse christen
democraten zijn als de dood voor het 
afsluiten van assymetrische coalities. Ze 
kunnen zich ook nauwelijks inbeelden dat 
de christen-democraten in dit land niet 
meer de rol van verdeel en heerser zou
den kunnen spelen. 

DEPREZ 
Ongetwijfeld wordt gewezen PSC-voor-
zitter Gerard Deprez een belangrijke pion 
in het zich wijzigende Waalse politieke 
landschap. 
Deprez beseft dat ook Ecolo kans maakt 
om samen met de PS een Waalse meer
derheid te sluiten. De regeringsbereid
heid van Ecolo verklaart waarom deze 
partij opeens de strategie van de rabiate 
Francofonen onderschrijft. 
Met zijn Mouvement Citoyen pour Ie 

Changement (MCC), een afscheurings
beweging van de PSC, wil Deprez een 
dam opwerpen tegen een Waals links 
front. 

Deze week Üet hij duidelijk blijken een 
federatie met PRL-FDF te willen aan
gaan. 

Dierenleed, 
mensenleed? 

E r moeten dringend initiatieven worden genomen om 
alsnog de stemming over de versoepelde en 

verkorte naturallsatieprocedure te verdagen. Wie neemt 
het heft in handen? 

Noodscenario 
De 'groep van acht' CVP-parlementsleden 
die protest aantekenden tegen het na
genoeg onvoorwaardelijk toekennen van 
het gemeentelijk EU-stemrecht, heeft de 
duimen moeten leggen. Dehaene eiste en 
verkreeg dat CVP met PSC, SR PS, PRL én 
FDF het ontwerp van wet ter zake zullen 
goedkeuren. Met de els van het Vlaams 
parlement om het gemeentelijk EU-stem
recht aan een gewaarborgde vertegen
woordiging voorde Vlamingen in de Brus
selse instellingen te koppelen, wil de pre
mier geen rekening houden. Op voorstel 
van Herman Suykerbuyk iCyP) en de voor
zittervan de commissie Staatshervorming 
Johan Sauwens (VU), werd de koppeling 
maandag jl. op de agenda van de com
missie geplaatst, iviinister-president Luc 
Van den Brande (CVP) en Vlaams minister 
voor Brusselse Aangelegenheden Brigitte 
Grouwels (CVP) bevestigden er het par
tijstandpunt. Dat betekent dat slechts na 
verkiezingen en tijdens een nieuwe ronde 
staatshervorming zal gesproken worden 
over een gewaarborgde vertegenwoor
diging voor de Vlamingen in Brussel, 
De CVP-tenoren hebben daarmee niet en
kel 'hun kar gekeerd', maar begaan ook 
een strategische fout. Ais er in 1999 over 
een nieuwe staatshervorming zal worden 
gepraat, kunnen de Vlamingen nauwelijks 
eisen om én een gewaarborgde Vlaamse 
vertegenwoordiging te krijgen In het 
Brussels parlement én in de Brusselse 
gemeenten 

zonder dat de Franstaligen daar noemens
waardige toegevingen zullen tegenover 
plaatsen. Suykerbuyk en VU-volksverte
genwoordiger Etienne Van Vaerenbergh 
stelden terecht voor om vandaag nog in 
de federale kamer een wet te laten stem
men dat de aanwezigheid van één 
Vlaamse schepen in iedere Brusselse ge
meente verplicht. Suykerbuyk beseft dat 
de Franstaligen op de rem zullen staan en 
wil informeel en discreet overleg met 
diverse Vlaamse partijen en kamerleden 
aangaan. Sauwens denkt de eis te kunnen 
inwilligen door de rechtstreeks verkozen 
Vlaamse senatoren in de commissie 
Staatshervorming voor overleg uit te no
digen. 
Overigens is het spijtig dat de commissie 
Staatshervorming geen eenparig stand
punt heeft ingenomen over de door PRL 
en FDF bekomen versoepeling en ver
korting van de naturalisatieprocedure. 
Ook Agaiev en de SP zijn niet ongevoelig 
voor de manier waarop PRL en FDF het 
migrantendebat voor eigen kar spannen. 
En in tegenstelling tot het voorziene ge
meentelijk EU-stemrecht in het jaar 2000 
kan de wijziging van de naturalisatiepro
cedure op korte termijn tot rampzalige 
gevolgen voor de Vlamingen In Brussel 
leiden (zie biz. 5). Niet minder dan 
200.000 nlet-Europese Brusselse Inwljke-
llngen komen in de kortste tijd en zonder 
betekenisvolle voorwaarden in aanmer
king om Belg te worden. De nieuwe Bel

gen moeten dan in juni 1999 hun stem 
uitbrengen voor de gewest- en federale 
verkiezingen. Enkel en alleen om zijn mo
gelijke Europese loopbaan te beveiligen 
en zogezegd opdat België zich geen Eu
ropese blaam kan veroorloven. Is Dehaene 
bereid om Brussel aan de Franstaligen te 
verkopen. 
Ziet overigens niemand in waarom het 
Vlaams Blok zo stil blijft over de ver
soepelde naturalisatleprocedure? Norma
liter zou deze partij moord en brand 
schreeuwen over het verlenen van de 
'Belgische' nationaliteit en aldus ook van 
stemrecht aan de 'vreemdelingen'. Het 
'Vlaams-nationalistische' Blok maakt zich 
blijkbaar ook niet veel zorgen om de 
positie van de Vlamingen In Brussel De 
reden ligt voor de hand. 'Dankzij' de ver
soepelde naturallsatieprocedure mikt het 
Vlaams Blok op een noemenswaardige 
daling van het aantal Vlaamse zetels in de 
Brusselse hoofdstedelijke raad. Met lijst
trekker Johan Demo! aast de extreem
rechtse partij tegelijk op een meerderheid 
van het aantal zetels in het Brussels par
lement. Op die manier kan het Brussels 
pacificatiemodel worden opgeblazen 
waardoor het land in een uitzichtloze 
communautaire crisis belandt. Dat dit tot 
een onafhankelijk Vlaanderen - evenwel 
zonder Brussel - kan lelden, is blijkbaar 
geen punt. 

Enkel een noodscenario kan het tij doen 
keren en het is vooral Vlaams CVP-par-
lementslld Herman Suykerbuyk en de op
positiepartijen die daarbij een cruciale rol 
kunnen spelen. Want in het Vlaams par
lement beschikt de meerdertneld maar 
over één stem op overschot. Als Suy
kerbuyk bij elke stemming op de rode 
knop dnjkt, hangt er hoe dan ook een 
regeringscrisis In de lucht en kan de dis
cussie nog uitgesteld worden. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Dat oud nieuws ook nieuw nieuws kan 
worden, bewees Het Laatste Nieuws van 
vrijdag 11 september jl. 'Alcoholisten 
krijgen geen nieuwe lever' luidde het in de 
vetste letters van de voorpagina. Een en 
ander blijkt uit het antwoord van minister 
van Volksgezondheid Colla aan kamerlid 
Jozef Van Eetvelt (CVP). De vraag werd 

ingediend op 2 juni jl., het antwoord was al 
enkele weken te lezen in 'Vragen en 
Antwoorden' van de Kamer. Colla redeneert 

- niet onterecht - dat het nutteloos (en 
medisch gezien vaak ook onmogelijk) is om 
een nieuwe lever in te plaatsen bij iemand 
die hem op termijn toch weer kapot drinkt. 
Jammer ook dat het liberale boulevardblad 
'vergat' te vermelden wie de vraagsteller 
was. Van intellectuele eerlijkheid zijn ze 
nog niet dikwijls ziek geworden, daar in 
Kobbegem-Asse. 

4 

• WETSTRAAT # 

Pacifistische actiegroepen protesteerden onlangs 
tegen de (vermeende) aanwezigheid van 

Ameril<aanse i<ernwapens in Kieine Brogei. Daarover 
steide Viaams voil<svertegenwoordiger Johan 

Sauwens enkeie vragen aan minister-president Luc 
Van den Brande (CVP), tevens bevoegd voor het 

Buitenlands Beleid. 

Militaire 
geheimhouding 

Tot voor de val van de Berlijnse Muur 
werd internationale vrede tussen de 
grootmachten afgedwongen door een im
mense kernwapenwedloop. Daarmee 
overtraden de grootmachten het nucleair 
Kon-proliferatieverdrag van 1968. Dat 
verdrag verplicht officiële kernwapen-
staten als de Verenigde Staten, Rusland, 
China, Frankrijk en het Verenigd Ko
ninkrijk om de kernwapens uit te scha
kelen. 

In 1996 werd de verplichting door het 
Internationaal Gerechtshof van Den Haag 

bevestigd. Het Hof droeg de grootmach
ten op de onderhandelingen over de 
uitschakeling van kernwapens tot een 
goed einde te brengen. 

PLEIDOOI 
Toch weigeren de kernwapenstaten om 
daarover multilaterale onderhandelingen 
op te starten. Op 9 juni 1998 riepen deze 
keer de ministers van Buitenlandse Zaken 
van Brazilië, Egypte, Ierland, Mexico, 
Nieuw-Zeeland, Slovenië, Zuid-Afrika 
en Zweden de kernwapenlanden op een 
duidelijk engagement aan te gaan om het 
nucleair wapenarsenaal te elimineren. 
Daar komt weinig tot niets van terecht. 
Integendeel, de kernproeven in India en 
Pakistan tonen de enorme risico's van een 
nieuwe kenwapenwedloop voor de in
ternationale vrede aan. 
„ƒ« dit opzicht", zo is VU-volksverte-
genwoordiger johan Sauwens van oor-

Johan Sauwens beklemtoonde de 
pacifistische boodschap van het 

Vlaams-natlonallsme. 

deel, „20« een pleidooi voor de ver

wijdering van de resterende Amerikaanse 

kernwapens uit Kleine Brogei een krachtig 

antinucleair signaal zijn." Aan minister
president Luc Yan den Brande die voor 
het Vlaams Buitenlands Beleid bevoegd is 
vroeg Sauwens of „de Vlaamse regering de 

stelling dat de Amerikaanse wapens uit 

Kleine Brogei dienen verwijderd te wor

den, onderschrijft. Of is de Vlaamse re

gering van mening dat het Non-proli

feratieverdrag niet moet nagevolgd wor

dend" 

De VU-volkisvertegenwoordiger wil dat 

Belofte maaict schuld 
In de Vlaamse gemeente Voeren hebben 
de Franstaligen de communautaire strijd 
ingezet Uiteraard wiiien ze daarmee het 
gezag van de Vlaamse regering onder
mijnen en de druk op de federale regering 
opvoeren Zo weigert ook het Voerens 
schepencollege de rondzendbrieven van 
Vlaams minister van Binnenlandse Aan
gelegenheden Leo Peeters (SP) toe te 
passen. 
Toch is er meer. Naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2000 is 
een bikkelharde strijd ontstaan om de 
gunst van de daar verblijvende Europe
anen. Zoals bekend zullen deze in 2000 
gemeentelijk stemrecht verkrijgen. In 
Voeren vrezen de Franstaligen dat de 
Nederlanders voor Vlamingen zullen 
stemmen Daarom is een 'campagne' in
gezet om de Vlamingen te vernederen en 
te schandmerken. Onlangs Het de Voe-
rense burgemeester Smeefs volgend op
stel in het gemeentelijk informatieblad 
Voeren Info optekenen. 

„Na de omzendbrief Peeters die Belgen 
hun democratische rechten ontzegt, na 
de Vlaamse weigering om aan Europese 
burgers stemrecht te verlenen, na de 
Vlaamse weigering om de Europese ka
derovereenkomst tot bescherming van de 
minderheden te ratificeren, na de 
Vlaamse initiatieven tot etnisch favorl-
tlsme In Brussel en in de randgemeenten, 
bevestigt het decreet-Suykerbuyk voor de 
zoveelste keer wat we onlangs stelden, nl. 
dat het Vlaams-natlonalisme een beleid 
van etnische uitsluiting nastreeft. Het 
schepencollege kan niet begrijpen dat 
Vlaanderen zijn separatistische aanspra
ken gestalte tracht te geven door het 
kweken van vreemdelingenhaat en door 
nostalgie naar nazi-toestanden. Het col
lege kant zich tegen maatregelen die de 
aanzet vormen voor een algemene am
nestie voor alle collaborateurs, ook voor 
diegenen die nog steeds niet willen toe
geven dat ze fout waren en die niet de 
minste spijt vertonen voor het leed dat 

hun nationalistische dwalingen aan hun 
medeburgers berokkenden." 
Het Voerens schepencollege heeft deze 
'genuanceerde' brief geschreven omdat 
het zich bewust is van het feit dat ,,onze 
jeugd nood heeft aan een boodschap van 
burgerzin en tolerantie om In een betere 
toekomst te geloven." 
Het is niet de eerste dat het Voerens 
infoblad met dergelijke uitdagende en 
haatdragende prietpraat voor de dag 
komt. vu-senator Bert Anciaux eiste van 
de toenmalige ministervan Binnenlandse 
Zaken Johan Vande Lanotte (SP) om een 
tuchtprocedure tegen burgemeester 
Smeets in te zetten De toenmalige mi
nister 'beloofde' stappen in deze zin te 
ondernemen indien de burgemeester 
zich nogmaals tot het schrijven van der
gelijke aanstootgevende teksten zou la
ten verleiden. Bert Anciaux wil dat de 
huidige bevoegde minister Louis Tobback 
eindelijk de koe bij de horens vat. 

(evdc) 

de Vlaamse regering op de Interminis

teriële Conferentie voor Buitenlands Be

leid aandringt op de verwijdering van de 
Amerikaanse kernwapens in Kleine Bro
gei. 

ONMOGELIJK 

In feite is het voor de Vlaamse regering 
onmogelijk om op de wensen van Sau
wens in te gaan. Op die manier kan 
Vlaanderen geenszins het voortouw ne
men om op haar grondgebied pacifis
tische, internationale en bijzonder be
langrijke verdragen na te leven. De 
Vlaamse regering is zelfs niet in staat om 
Kleine Brogei als zone waar nucleair 
materiaal wordt opgeslagen in het ge
westplan Neerpelt-Bree op te nemen. 
Daardoor kan geen rekening gehouden 
worden met de specifieke risico's die zich 
voor mens en milieu in dergeüjke zones 
opstapelen. 

Dit alles is het gevolg van het feit dat de 
federale regering Kleine Brogei als 'mi
litair domein' afschildert. Wat er op dit 
militair domein wordt opgeslagen, is on
derworpen aan de 'militaire geheimhou
ding'. 

Van den Brande: ,JDe zone in Kleine 

Brogei is in het gewestplan Neerpelt-Bree 

als militair domein opgenomen. Werken 

en handelingen kunnen hier dan ook enkel 

plaatsvinden uit oogpunt van deze be

stemming. Er is nergens duidelijk gemaakt 

dat voor nucleaire activiteiten en/of op

slag van nucleair materiaal een aparte 

bestemming noodzakelijk is, daar dit ook 

gekoppeld is aan militaire geheimhou

ding." 

OOTJE 

Onder het mom van 'militair domein' 
wordt de Vlaamse regering in het ootje 
genomen en kan ze geen stappen on
dernemen om de bevolking tegen de 
risico's van nucleaire opslagplaatsen te 
beschermen. De minister-president moet 
doen alsof zijn neus bloedt. Nochtans 
meldde het persagentschap Belga op 9 
januari 1998 dat „secretaris-generaal/^z-
vier Solana van de NAVO een bezoek 
heeft gebracht aan de luchtmachtbasis 
van Kleine Brogei om er de opgeslagen 
Amerikaanse luchtgrondkernwapens te 
inspecteren." Volgens het Belga-bericht is 
het voor ingewijden geen geheim dat in 
Kleine Brogei kernwapens opgeslagen lig
gen. 

Nimmer werd dit bericht officieel be
vestigd. 

Johan Sauwens: „Door het militaire 

weekblad Vox werd de opslag van kern

wapens onrechtstreeks wel toegegeven. De 

brandweer van Kleine Brogei wees toen op 

de bijzondere problemen bij opslag van de 

Amerikaanse kernwapens." 

(evdc) 

17 september 1998 



e versoepelde en verkorte 

naturalisatieprocedure 

die PRL en FDF naar alle waarschijnlijkheid van 

premier Dehaene zullen verkrijgen, heeft op korte 

termijn verstrekkende gevolgen. Het Brussels 

pacificatiemodel staat op springen. 

De gesprekken over het gemeentelijk EU-
stemrecht en de daaraan gekoppelde na
turalisatieprocedure laten toe enkele fun
damentele kenmerken van de Belgisch-
federale 'pacificatiedemocratie' anno 
1999 te ontwaren. Hoe diepgaander de 
hervormingen, zoals de Europese een
making, het Europees burgerschap én de 
toekenning van het Belgisch burgerschap, 
hoe minder mensen bij de besluitvorming 
worden betrokken. De discussie m.b.t. 
het EU-stemrecht en de versoepelde na
turalisatieprocedure toont aan dat slechts 
één persoon, me name premier Jean-Luc 

Dehaene, bijgestaan door een beperkte 
groep ambtenaren, over de partijen en 
hun respectieve voorzitters heen rijdt. 

ONMACHT 

Zelden is de onmacht van partijen, par
tijvoorzitters en parlementaire fracties zo 
pijnlijk tot uiting gekomen. Alsof we 
terugkeren naar de tijd waarin de koning 
en zijn hofhouding de scepter zwaaiden. 
Vooruitgang - de Europese eenmaking -
en reactionair gedrag - de wijze van 
besluitvorming - gaan merkwaardig ge
noeg hand in hand. Er zijn nog voor
beelden van een dergelijke tegendraadse 
evolutie. Sinds 1993 leven we, zoals let
terlijk in de grondwet staat geschreven, in 
een federale staat. De akkoorden daar
over werden via langdurige, moeizame 
gesprekken van 'gemeenschap tot ge
meenschap' voorbereid. Nu de federale 
staat een grondwettelijk feit is en het 
Europees burgerschap voor de deur staat, 
werd niet eens de moeite ondernomen 
om daarover een gesprek met de ge
meenschappen aan te gaan. Alsof een 
nieuw en opgelegd burgerschap niets van-
doen heeft met binnenlandse (taal)ver-
houdingen en identiteitsgebonden gevoe
ligheden. 

Met behulp van een resolutie waar
schuwde het Vlaams parlement voor de 
ingrijpende taaiverhoudingen. Alle par
tijen, behalve Agalev, keurden een tekst 
goed waarin de federale regering ge
vraagd werd voorwaarden aan het EU-
stemrecht te koppelen. Daartoe behoren 
belastingsplicht, verblijfsduur en kennis 
van de streektaal. Niet enkel, maar vooral 
de kennis van de streektaal is van fun
damenteel belang voor het behoud van 
het Nederlandstalig karakter van de 
Vlaams-Brabantse gemeenten. Meer nog, 
de Vlaamse regering vroeg de federale 
regering „onverwijld de uitvoering van 

het politieke akkoord inzake de regio

nalisering van de organieke wetgeving 

inzake gemeenten en provincies", m we
zen de beste methode om Vlaams-Brabant 
van de verfransing te behoeden. 
En... Vandaag wordt het door sommige 
ondertekenaars - zoals CVP-voorzitter 
Mare Van Feel en minister-president Luc 

Man den Grande - betwist, maar de re
solutie liet ook weinig misverstanden 
bestaan over de noodzaak om het stem
recht aan een gewaarborgde minimum-
vertegenwoordiging voor de Vlamingen 
in -Brussel te verbinden. „Rekening hou

dende met de noodzaak van een gewaar

borgde Vlaamse vertegenwoordiging op 

het gewestelijk en lokale beleidsniveau, 

zowel in raden als in uitvoerende organen, 

vraagt de Vlaamse regering onverwijld bi] 

de federale regering, de vertegenwoor

diging van de Brusselse Vlamingen in 

herinnering te brengen." 

De Vlaamse sociahsten lijden aan de-

btj de Europese verkiezingen gezien dat ze 

dat bijlange niet allemaal doen. Tot slot 

blijkt uit '95 dat ongeveer 17% van de 

kiezers voor Vlamingen stemden. We kun

nen als Vlamingen toch 17% van de 

Europese stemmen halen f Als dat niet 

lukt, dan is dat enkel aan onszelf te wijten. 

Dus, wat is nu eigenlijk het probleem f" 

{Het Volk, 8 september '98) 
Heeft Delathouwer het bij het rechte 

'Groot Brussel' 
in aantocht? 

mentie, want kunnen zich opeens niets 
meer van de resolutie herinneren. Ook 
Van Peel vergat Dehaene aan de resolutie 
te herinneren. PRL-voorzitter Louis Mi

chel liet wel van zich horen en bekwam 
dat zowel de nagenoeg onvoorwaarde
lijke toekenning van het EU-stemrecht als 
de versoepelde naturalisatieprocedure én 
het stemrecht voor Belgen in het bui
tenland zullen goedgekeurd worden. De 
premier deed niet anders dan het afsluiten 
van een compromis met een louter Frans-
talig-Brusselse kaste van liberalen en on
verdraagzame FDF'ers: het reactionair 
Belgisch-Brussels unitarisme op zijn best. 
Het bewijst andermaal hoe tegendraads 
het Belgisch 'federaal' pacificatiemodel 
evolueert. Want hoe autonomer de ge
meenschappen worden, hoe minder in
vloed ze uitoefenen op beslissingen van 
de federale regering die ook hen aan
belangen. Omgekeerd is de federale re
gering er de jongste drie jaar meerdere 
malen in geslaagd om besluiten in het 
Vlaams parlement tegen te houden. 

NON-BELIEVERS 

Op de vraag of het op stapel staande EU-
stemrecht en de versoepelde naturali
satieprocedure het Nederlandstalig ka
rakter van Brussel en de randgemeenten 
aantasten, lopen de antwoorden uiteen. 
Andermaal is er in Vlaanderen sprake van 
'believers' en 'non-believers'. De believers 

menen dat de gevolgen geenszins on
derschat mogen worden. Voor de non-

believers zal het allemaal zo'n vaart niet 
lopen. Meestal houden ze niet eens re
kening met de voorziene naturalisatie-
procedure. 

Robert Delathouwer, voorzitter SP-Brus-
sel: „Ten eerste gaat het enkel om ge

meenteraadsverkiezingen, niet om gewest

verkiezingen. Daarnaast moeten de Eu

ropeanen zich ook inschrijven. We hebben 

eind? Baseren we ons op de afspraken die 
momenteel met PRL-FDF genomen zijn, 
dan bieden deze een onthutsend beeld. 
Zo is er de onoverkomelijke vaststelhng 
dat het aantal Vlamingen in Brussel so
wieso daalt. Aangezien bovendien de 
jongste jaren ongeveer 40.000 migranten 
uit het Brussels hoofdstedelijk gebied tot 
Belg werden geneutraliseerd, zouden de 
Vlamingen er met de verkiezingen van 
1999 nog hooguit negen zetels van de 75 
bekomen. Wie meent dat de naar schat
ting 50.000 stemgerechtigde en stem-
plichtige inwijkelingen op Vlaamse lijsten 
zullen stemmen, doolt. De aanvragen 
vanuit Brussel tot naturaHsatie leren dat 
niet eens 2% van de nieuwe Belgen voor 
het Nederlands kiest. Op vraag van PRL-
FDF zou Dehaene daarbovenop de na
turalisatieprocedure versoepelen én ver
korten. Vooral het feit dat de parketten, 
noch de Kamer van Volksvertegenwoor
digers de naturalisatieaanvraag zouden 
onderzoeken, heeft verstrekkende gevol
gen. Voortaan zou de aanvraag voor na
turalisatie bij de gemeentelijke ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand geschieden. 
Deze buigt zich - zonder bijstand van 
personen ! - over de luttele voorwaarden 
en laat de aanvraag m geen tijd door de 
Kamer bevestigen. In feite komen de 
parketten en de Kamer nog slechts tussen 
wanneer de procureur des Konings meent 
zich tegen de aanvraag te moeten ver
zetten „omwille van gewichtige feiten 
eigen aan de persoon." 

RAMPENPLAN 

PRL en FDF eisten dat wie hier vijf jaar 
verblijft enkel diende te verklaren „Bel
gisch staatsburger te willen worden en de 
Grondwet en de wetten - waar blijven de 
decreten ? - van het Belgische volk te 
willen naleven." Indien de aanvrager zich 
niet tot de Burgerlijke Stand, maar recht

streeks tot de Kamer richt, dan hoeft deze 
hier slechts drie jaar te verblijven om Belg 
te kunnen worden. Van integratiewil was 
geen sprake meer. De CVP zou zich 
daartegen verzetten en eisen dat een 
'vragenlijst' zou worden ingevuld. Vra
genlijst of niet, de vragen zijn irrelevant 
en men hoeft zeker niet op alle vragen 
'voldoende' te antwoorden. 
Dehaene staat erop de eis van PRL en 
FDF m te willigen en aldus in hoogstens 
een paar maanden tijd de naturalisa
tieprocedure te versoepelen en verkor
ten. Daardoor zouden 200.000 niet-Eu-
opese inwijkelingen in aanmerking ko
men om tijdens de 'moeder der ver
kiezingen' hun stem uit te brengen. En 
dan hebben we het nog niet eens over de 
134.000 Europeanen die ook in de mo
gelijkheid gesteld worden om genatu
raliseerd te worden. 

Het hoeft geen betoog dat de Franstalige 
partijen er alles, maar dan ook alles zullen 
aan doen om zo veel mogelijk inwij-
kelingenover te halen zich naar hun ge
meentehuis te wenden en de aanvraag tot 
'eenvoudige' naturalisatie in te dienen. 
Dat heeft diepgaande gevolgen voor de 
taaiverhoudingen in de randgemeenten. 
Te meer, omdat het kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde nog steeds niet is 
gesplitst en de aanvragers slechts één van 
beide landstalen moeten kennen, waarbij 
kennen zeer ruim kan geïnterpreteerd 
worden... 

De op stapel staande naturalisatiepro
cedure kan bovendien in Brussel tot ca
tastrofale gevolgen leiden. Is het on
denkbeeldig dat de Vlamingen door de 
maatregel twee zetels zouden verliezen? 
Hoe kunnen de Vlamingen dan na ver
kiezingen en met pakweg zeven zetels in 
de Hoofdstedelijke raad een gewaar
borgde minimimivertegenwoordiging 
van 25 zetels eisen? „Voeg de rand
gemeenten bij Brussel, dan kunnen jullie 
daar meer zetels halen en zijn we even
tueel bereid om over de minimumver-
tegenwoordiging te praten", zo werpen 
de Franstahgen nu reeds op...Overigens 
is er dan nog niet eens gepraat over de 
noodzakelijke Vlaamse waarborgen die 
aan het gemeentelijk EU-stemrecht van 
2000 moeten gekoppeld worden. 
Tot slot dit: het is evenmin onwaar
schijnlijk dat het Vlaams Blok vier van de 
voorspelde zeven Vlaams-Brusselse zetels 
binnenrijft. Op dat moment wordt het 
Brussels pacificatiemodel opgeblazen. 
Heeft de federale regering een Brussels 
rampenplan in de lade liggen ? 

(evdc) 
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O p 25 september wordt het omstreden rapport-

Columberg aan de algemene vergadering van de 

Raad van Europa ter stemming voorgelegd. Ook zijn 

al even omstreden aanbevelingen. Onze medewerker 

nam het rapport door, wat hem tot drie bedenkingen 

bracht. Maar ook de vraag hoe de leden, en vooral 

de Vlaamse, van de Raad zullen stemmen houdt hem 

bezig. 

^ A C T U E E L • 

Dumeni 

Coiumberg: 

nu al meer 
bekend van 

ziJn 'rapport' 

dan van z|Jn 

gezicht. 

6 

De Vlaamse pers en sommige Vlaamse 
politiekers hebben het rapport van Du
meni Coiumberg over de Fransspreken-
den in de Vlaamse Rand van Brussel (en 
verderop) onsamenhangend, tegenstrij
dig en onrealistisch genoemd. Wat niet 
belet dat de Commissie voor de Justitie en 
voor de Mensenrechten (sic) van de Raad 
van Europa, namens welke de man zijn 
rapport heeft opgesteld, dit rapport, in
begrepen zijn aanbevelingen, op 3 sep
tember jl. goedgekeurd heeft. 

NEUZEN TELLEN 

Eén enkel commissielid heeft tegenge
stemd: de Brugse senator Johan Weyts 
(CVP). Toch waren er ook onthoudingen: 
van een Duitser, een Nederlander en een 
Balt. Althans volgens de RTBf in haar 
nieuwsuitzending van 18u. diezelfde dag. 
Het is verdacht dat daar in de Vlaamse 
pers, voor zover ons bekend, niets over te 

doen geweest is. Het is toch niet on
belangrijk te weten, wie in de wereld onze 
vrienden zijn of wie enige begrip toont 
voor de standpunten van de ontvoog-
dingsstrijd die de Vlaamse beweging in 

uit te spreken. Om een ons niet bekende 
reden werd op zijn verzoek niet ingegaan, 
met het hierboven vermelde resultaat. De 
stemming in openbare vergadering zal 
dus waarschijnlijk nog dit jaar plaats 
vinden. (Ondertussen raakte bekend dat 
de algemene vergadering op 25 septem
ber a.s. te Straatsburg samenkomt, nvdr.) 
In de Raad van Europa zetelen de vol
gende Vlamingen: Dirk Van der Maelen 

Coiumberg doet 
ons verder kUken 

wezen is. Hiermee is de kous niet af. Het 
rapport van die Commissie moet nog 
door de hele Raad aangenomen worden. 
Voor goedgekeurde commissierapporten 
is dit gewoonlijk geen probleem. Co
iumberg, misschien wat in de war ge
bracht door de herrie rond zijn rapport, 
had gevraagd, de stemming in de Com
missie uit te stellen tot in december, zodat 
de Raad zich niet vóór januari zou dienen 

(SP), Mark Eyskens (CVP), Leo Goo-
vaerts (VLD), Paul Staes (CVP), Jef Val
keniers (VLD) en Johan Weyts (CVP). 
Het ware interessant te vernemen hoe zij 
zich in dit dossier gedragen en vooral hoe 
zij zullen gestemd hebben. Even inte
ressant ware het, met naam en toenaam 
alle andere raadsleden te kennen die 
tegen het rapport-Columberg gekant zul
len blijken of zich tenminste onthouden. 

EU verbiedt het pruimen van tabalc 
Onlangs verscheen in La Padania, de krant 
van de Lega Nord, een leuk Interview 
afgenomen door MatteoincertI, journalist 
voor Europese zaken. Herman Verheir-
straeten smaakte de bijdrage en vertaalde 
ze voor ons weekblad. Daaruit blijkt dat 
"Europa" zich met alles en nog wat wil 
moeien, nu ook met het kauwen van 
tabak. 

EEUWENOUDE TRADITIE 
„Het is verboden tabak te kauwen." Deze 
absurde maatregel komt van de Europese 
Unie en heeft de 25.000 inwoners van 
Aaland, een Fins eiland dat van een spe
ciaal statuut geniet voor haar bewoners 
van Zweedse origine, in de gordijnen ge
jaagd. De Aalanders zijn inderdaad sinds 
mensenheugenis tabakskauwers, maar ze 
zijn niet van plan om zich bij het verbod 
neerteleggen. 
Gunnar Janson is in Helsinki parlementslid 
voor de Zweedse Volkspartij, hij heeft 
gedreigd met de "uittreding van Aaiand uit 
de Europese Unie", terwijl Roger Janson 
van de Aaland Center Partij weliswaar min
der van stapel loopt maar toch ook on
omwonden verklaart dat het toenemende 
centralisme van de Europese Unie meer 
en meer de lokale en regionale tradities 
bedreigt. 

Voorzitter Roger Janson, krijgen we 
na de Amerikaanse 'Boston Tea Party' 
een Aaiand Tabacco Party? 

Roger Janson: „Neen, dat was slechts 

een kleine provocatie. Maar de autonome 
regering van Aaland is niet van plan toe te 
geven aan de Europese Unie. Het pro
bleem bestaat, en voor ons Is het een 
principiële zaak. Het kauwen van tabak is 
bij ons een eeuwenoude traditie waar we 
sterk aan gehecht zijn. 
De Europese Unie heeft deze praktijk, die 
sterk verspreid is in de Scandinavische 
landen, vooral in Zweden en in Aaland, 
verboden. Voor Zweden is een uitzon
dering gemaakt, maar niet voor Aaland, 
omdat wij bij Finland horen." 

Hoe gedraagt de Finse regering zich 
tegenover u? 

R. Janson: „ wij genieten van autonomie, 
en wij kunnen zelf wetten maken over 
deze materie, zonder dat de Finse re
gering hierin kan tussenkomen. Maar nu 
gaat Brussel er zich mee moeien en dat 
vinden wij echt absurd." 

Dit is voor U een principiële zaak? 
R. Janson: „Ja natuurlijk! Voor een ex
terne waarnemer kan deze zaak pietluttig 
lijken, maar we hebben hier te maken met 
de schending van een principe. Wij gaan 
niet akkoord met een Europese Com
missie die zomaar beslissingen neemt 
zonder rekening te houden met lokale, 
regionale of nationale tradities van vol
keren. " 

KENNIS VAN ZAKEN 

Bent U dan een anti-Europeeër? 
R. Janson: „Helemaal niet! ik ben voor

stander van de principes die de Europese 
Unie hebben geïnspireerd, maar Ik ben 
zeer tegen de mechanismen die de ver
scheidenheid van de tradities negeren. 
Dat Is voor mij een zeer ernstige aan
gelegenheid. 
Zeker nu ik merk dat steeds meer materies 
ontsnappen aan de bevoegdheid van de 
regionale gemeenschappen met de be
doeling ze in Brussel te centraliseren. 
Maar beslissingen moeten toch genomen 
worden met volle kennis van zaken, van de 
realiteiten die overal leven. 
En dat probleem stelt zich veel scherper 
voor regionale entiteiten, zoals onze ge
meenschap, dan voor Natie-Staten." 

Waarom dan wel? 
R. Janson: „Dat ligt toch voor de hand. 
Staten zoals Zweden, Finland of Dene
marken kunnen hun belangen verdedigen 
omdat zij vertegenwoordigd zijn in de 
Europese instellingen. Wij zijn dat niet en 
dat is het probleem." 

Hoe kan zoiets opgelost worden? 
R. Janson: .,De regio's moeten in Europa 
een vertegenwoordiging krijgen op een 
reëel besllssingsniveau. Dat kan b. v. door 
de bevoegdheden van het Comité van de 
Regio's uit te breiden en regionale be
voegdheden bij de Commissie weg te 
halen. 
Enkel mensen die dichtbij de realiteit, 
dichtbij de problemen leven, kunnen met 
kennis van zaken oplossingen voorstel
len." 

NAAR BUITEN TREDEN 

De hele aangelegenheid brengt ons drie 
bedenkingen te binnen: 
\. De Walen, met aan hun hoofd Clerfayt 
en consoorten, bewerken onbeschroomd 
internationale fora om hun veroverings
drang goed te praten en te steunen. De 
Vlamingen, die zich in een toestand van 
zelfverdediging bevinden, laten die fora 
ongebruikt. De Vlaamse regering beperkt 
zich in haar buitenlandse contacten vrij
wel tot de bevordering van Vlaanderens 
handel met het buitenland. Zij zet Vlaan
deren veel te weinig op de politieke 
wereldkaart. Uit te weinig belangstelling? 
Om de Belgische tweedracht te helpen 
toedekken? 

2. De Vlaamse keizer, voor zijn/haar pers, 
kijkt België's afgevaardigden in het bui
tenland veel te weinig op de vingers. 
Anders zouden bv. Frank Vandenbroucke 
en zijn collega-ministers niet ongehin
derd het Verdrag van Maastricht hebben 
kunnen ondertekenen, waarin het EU-
stemrecht als een adder onder het gras 
zit. 

De houding, vooral het stemgedrag van 
hen die in onze naam (en met ons geld) 
zetelen in de Raad van Europa, het Eu
ropese Parlement en tutti quanti, wordt 
door onze pers eerder zelden belicht. 
Waarop moeten wij, in deze omstan
digheden, steunen om ons een oordeel te 
vormen over hun optreden of hen onze 
stem te geven? 

3. Ook de houding van de andere dan 
Vlaamse parlementsleden in die verga
deringen is onze aandacht waard. Aan het 
voorbeeld van die Dumeni Coiumberg, 
nochtans zelf uit een kleine volksgroep 
stammend, en aan de instemming die zijn 
rapport vindt, kunnen wij meten hoe 
slecht onze zaak er in internationaal ver
band, voor staat 

We moeten ons geen begoochelingen ma
ken over het begrip dat de Vlaamse 
beweging in het buitenland ontmoet. En 
hoe meer ons leven door Europa en de 
VSA bepaald wordt, hoe meer belang dit 
krijgt. Stabiliteit, status quo van eco
nomische en geopolitieke belangen, dat is 
wat bovendrijft. Zelfbeschikkingsrecht, 
vrijwaring van volksaard en al wat dit 
meebrengt botst op schouderophalen 
zoal niet op verdenking. Wie altijd in de 
beschutting van een staat geleefd heeft, 
kent of deelt onze zorgen niet. 
Het is dus zaak, bondgenoten op te 
sporen en aan voorlichting te werken. 
En zeker niet, bij een verkiezing voor het 
Europese Parlement bij voorbeeld, als 
kiezer af te haken omdat men niet inziet 
wat een Vlaams-nationale partij in Eu
ropa kan doen. 

Karei Jansegers 

17 september 1998 



NATIONALE VUJO-CONVENTIE 
ZONDAG 27 SEPTEMBER '98 - 1 3 . 3 0 UUR - SOCIALE HOGESCHOOL, GENT 

Programma P r a c t i c a 
13.30 u.: Nelly Maes en Herrtött LatröS's over de 

jongste VU-conventie en democratiecon-
^^ -%gres. 

lokaal niveau met de Gentse schepen Lieven 
Decaluwe en Oost-Vlaams provincieraadslid 
Jaak Taghon 

14.45 u.: pauze 

15.00 u.: fractievoorzitter in het Vlaams Peirlement 
met Paul Van Grembergen en lid Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad Sven Gatz. 

senaatsfractievoorzitter Jan Loones en ka
merfractievoorzitter Annemie Van de Cas-
teele. 

16.00 u.: pauze 

16.15 u.: Jaak Vandemeulebroucke namens de Eu
ropese fractie. 

Patrik Vankrunkelsven, waarnemend voor
zitter en Bert Anciatfc fc 

17.00 u.: slotwoord door Kristin De Winter, voor
zitter Volksuniejongeren. 

18.00 u.: einde van de VlJJO-conventie, 

De Nationale VtJO-Conventie vindt pltiats in de 
Sociale Hogeschool, Sint-Annaplein 31 te 9000 
Gent 

Met de auto: vanaf E17 - afrit richting Gent-centrum 
tot op het Zuid. Aan de tramsporen rechtdoor rijden 
Lp.v. deze te kruisen. Zo kom je op de autoparking. 

Met het openbaar vervoer: zowel aan station "Gent 
Dampoort" als aan station "Gent Sint-Pieters" ver-
frekken voldoende bussen en trams naar het Zuid. 

Om van het Zuid naar de conventie te geraken: de 
Zuidstationstraat volgen en het Sint-Annaplein over
steken. 

Gedurende heel de conventie zal er kinderopvang 
voorzien worden. 

Meer informatie Nationaal Vl^O-secreta-
riaat Barricadenplein 12, 1000 Brussel, 
tel 02/219 49 30, fax 02/2173510, e-post: 
vujo@jeugdwerknetbe 

vuJO-conventie 
licht moederparty door 

Is de Volksunie een linkse, een pro
gressieve of een centrumpartij? Zijn de 
Vlaamse Vrije Democraten het Vlaamse 
D66 of de Vlaamse variant van de Scottish 
National Party (SNP) en het Baskische 
Eusko Alkartasuna (EAP)? In het Eu
ropees Parlement maakt de VU deel uit 
van de EVA, een alliantie van regio-
nalistische, nationalistische en autono-
mistische partijen, die zelf dan weer deel 
uitmaken samen met de Franse Radicaux 
de Gauche en de Italiaanse Lista Panella 
van de Europese Radicale Alliantie 
(ERA). Een allantie voor „ecologisten, 
federalisten, autonomisten, regionalis-
ten, progressief liberalen, feministen en 
radicalen". In Vlaanderen werden we 
uitgenodigd op de Sienjaal-gesprekken 
van De Batselier (SP) en Coppieters (VU). 
Een radicaal democratisch project die de 
progressieve krachten in Vlaanderen wou 
bundelen. Bert Anciaux zet nu voor 9 
maanden even een stapje opzij als par
tijvoorzitter om een alliante voor te be
reiden met de politieke vernieuwers van 
ID21 (Integrale Democratie voor de 21ste 
eeuw). 

Wat voor een partij is de VU? Waar moet 
je deze partij situeren? De Volksunie
jongeren gaan op zoek: na het congres 
van Leuven was VUJO alvast enthousiast 

met de standpunten die de partij had 
ingenomen. De VU blijkt én een radicaal 
Vlaams én een radicaal democratisch pro
gramma te hebben. De meest efficiënte 
wijze om de plaats van de VU te ach
terhalen lijkt ons dan ook het programma 
zelf erbij te halen. Op 2 7 september op de 
nationale VUjO-Conventie maken we 
plaats voor de resoluties van de conventie 
van 1 juni 1997 en van het congres van 23 
en 24 november 1997. De „Durvers 
Duwen Nu Door"-conventie en het 
„Laat de democratie nooit meer zwij-
gen"-congres. 

Samen met Nelly Maes en Herman Lau-
wers (respectievelijk de conventie- en 

congresvoorzitter) overlopen we de 
draagwijdte van de ingenomen stand
punten. Met een lokale, een provinciale 
en de verschillende fractievoorzitters in 
de verschillende parlementen zoeken we 
doorheen korte interviewtjes hoe de VU-
mandatarissen het VU-programma uit
dragen. Met Patrik Vankrunkelsven en 
Bert Anciaux willen we horen hoe de VU 
met dit programma het verkiezingstijd
perk zal ingaan en hoe dit zal aansluiten 
bij het ID21-programma en de alliantie. 

Johan Bassiliades 
(De auteur is namens VUJO 
lid van het partijbestuur) 

Vakantiehuis 'Aan de Bottrand' 
Voeren (Teuven) 

prachtig gelegen 
vlakbij de abdij van Sinnich 

temidden van een ongerept natuurkader 
weekJmiidweekJweekend 

keuze uit woning voor max. 4 of max. 6 personen 
zéér intereddante prijzen 

InUcbtingen en redervatie: 
Anna Frutden 
M/374.12.15 

De regionale VU-krant 

Tweetalig 
Wallonië 

Volgens een (zatte?) Zwitser zou de veralgemeende 
tweetaligheid van België de taalproblemen oplossen 
en lelden naar een betere verstandhouding onder de 
oeaarde landgenoten. 
Neem nu Didier Reynders, PRL-FDFfractlelelder In de 
Kamer, die openlijk zegt Vlaamse ouders te hebben 
zoals zovele Waalse politici: Laurette Onkelinx, Jean-
Claude Van Cauwenbeghe, Alain Van der Biest, André 
Cools e.a. 
Meest betreuren deze dochters en zonen van Vlaamse 
migranten geen Nederlands te kennen. 
Wie kent er één (1) voorbeeld van Franstalige ouders 
die naar Vlaanderen verhuisden en hun kinderen 
uitsluitend in het Nederlands hebben opgevoed? 
Geen één natuurlijk. Dit kan alleen in Belgisch Ab-
surdlstan. De tienduizenden Vlaamse migranten in 
Wallonië en Brussel hebben zich voorbeeldig ge
assimileerd in hun nieuwe biotoop en de ideale 
kansen om hun kinderen als goede Belgen tweetalig 
op te voeden onbenut gelaten. Op die manier hebben 
zij er rasechte en soms strijdende Wallinganten van 
gemaakt die Vlaanderen nog méér grondgebied, nog 
méér mensen en nog méér middelen (transfers) 
willen afpakken. 
Wanneer ik onlangs de vader van Laurette Onkelinx op 
de Limburger af vroeg waarom hij zijn dochter niet 
tweetalig had grootgebracht, betreurde hij deze na
latigheid maar wees naar zijn voortdurende uithui
zigheid als vakbondsman en politicus. 
Indien de vele Vlamingen die destijds om den brode 
naar Wallonië verhuisd zijn even taalbewust en 
-agressief waren geweest als de Franstalige kolo
nisten in Brussel en in de Vlaamse gordel, dan was 
Wallonië nu misschien tweetalig. 
Maar Vlamingen zijn geen expansionistische impe
rialisten. Zij passen zich onmiddellijk aan in kruiperige 
onderdanigheid en misplaatste taalhoffelijkheid. 
Wanneer één Franstalige een groep Vlamingen ver
voegt, schakelt iedereen automatisch naar het Frans 
over. Is dat uit beleefdheid of uit onnozele plat-
broekerij? 
Onze meertaligheid Is onze sterkte maar evenzeer 
onze zwakte, waar handig misbruik wordt van ge
maakt met de gekende gevolgen. Wanneer ik 61 jaar 
geleden in Anderlecht geboren werd, sprak de meer
derheid er (nog) Nederlands... 

Jan Caudron 

1 
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Een vooruitziend mandataris verzorgt 
zijn relaties met het publiek, hoe dat 
succesvol kan is vaak een probleem. Toch 
zitten de media, meer dan ooit, op vin-
kenslag. Zeker met de komst van de 
regionale TV-stations is de concurrentie 
tussen de geschreven, de gesproken en de 
gefilmde pers zeer groot. Het zou on
verstandig zijn om geen gebruik te maken 
van deze wedloop. 

Dat heeft ook de Vereniging van Vlaamse 

Mandatarissen (WM) begrepen en dus 
pikt zij in op het gegeven. 

CONFRONTATIE 

Aan WM-voorzitter Etienne Van Vae-
renbergh de vraag naar het waarom van 
dit onderwerp. 

E. Van Vaerenbergh: „ledere lokale man

dataris of bestuurslid van een afdeling 

kent het gevoel: een baanbrekend of 

smaakmakend voorstel, een rijkgestof-

feerde persconferentie of een knappe actie 

krijgt geen weerklank in de pers. Wat 

jammer voor het vele werk. En dus stelt 

men zich de vraag wat er toch verkeerd 

kan gelopen zijn. Daarom heeft de WM 

voor haar vierde nationale trefdag als 

thema „De mandataris en de regionale 

media" gekozen. Dat leek ons bijzonder 

aangewezen." 

W M houdt haar studiedag in een ge
meente waar de VU thuis is, nl. in Riemst, 
de meest Zuid-Oostelijke plek van Lim
burg. 

Verzamelen wordt geblazen op zaterdag 
16 september a.s. om 9u.30 in het ge
meentehuis van Riemst waar de koffie 

De mandataris en 
de regionale media 

• UIT DE REGIO 4 

klaarstaat en burgemeester Jan Peumans 
de aanwezigen verwelkomt. Om 10u.l5 
legt prof. H. Van Pelt (UIA) uit wat de 
regionale media in Vlaanderen anno 
1998 voorstellen. Vervolgens worden 
drie regionale journalisten met mekaar 
geconfronteerd: Norbert Stas {Het Be

lang van Limburg), Jan Peeters (directeur 
van RTV) en Jeroen Tuyten, jarenlang 
BRTN- correspondent in Rome en nu 
nieuwsjager bij VRT-radio Brabant. 

ONDERGRONDS 

Om half twaalf trekt WM-voorzitter 
Etienne Van Vaerenbergh besluiten uit 
deze confrontatie waarna wnd. voorzitter 
Patrik Vankrunkelsven de vergadering 
toespreekt. 

Gemiddagmaald wordt in Hove Mal-
pertuus. Om 14 u. worden met de bus en 
o.l.v. burgemeester Peumans twee deel
gemeenten van Rienst bezocht. In Millen 
de charmante dorpskern, een school
voorbeeld van een geslaagde combinatie 
van monumentenzorg, hoevetoerisme en 
sociale huisvesting. In Kanne worden de 
grensoverschrijdende mergelgrotten aan
gedaan. Om 17 uur wordt het slotwoord 
uitgesproken waarna de gastgemeente 
een ondergrondse afscheidsdronk aan
biedt. 

Voor wie er in Riemst bij wil zijn, maar de 
studiedag niet bijwoont werd een al
ternatief voormiddagprogramma uitge
dokterd bestaande uit een bezoek aan 
Hoeve Vrindts te Millen. Daar wordt 
kennis gemaakt met de evolutie van eigen 
teelt tot verkoop. 

c» Voor deze wel bijzondere WM-dag in 
het aantrekkelijke Riemst moet in
geschreven worden voor 22 september 
bij: W M , Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. Tel: 02/219.49.30, fax: 
02/217 35 10. Kostprijs 350 fr. (mid
dagmaal inbegr.) op rek. KB 435-
2018891-13 van Vormingscentrum 
Lod. Dosfel-Brussel. 

Voor William en Roger. 
De Herentse Dosfelkring nodigt uit voor de 
herdenl<ing van Wiiliam \/anlnorenbeei<, een 
jaar geleden overieden en van Roger Over
loop, tien Jaar geleden overleden. 
Inleidend spreekt Jos Bex, eerste schepen te 
Herent. Vervolgens brengt Muriel Pnncen, 
wetenschappelijk medewerkster HIVA (Hoger 
Instituut voor Arbeid, KUL) verslag uit over 
haar onderzoek: Maatzorg, een uitdaging 
voor het OCMW, als methodiek voor be
geleiding van kansarmen. 
Saartje Vanhorenbeek deelt haar boodschap 
van vriendschap nnee. Lieve Devijver vertolkt 

gevoelens in verzen en Eddy Magits bespeelt 
ze met zijn accordeon. 
Samen wordt nagepraat bij een stevige Cuvel 
of een gewone pint Want zo zouden Wiillam 
en Roger het ook gewild hebben. 
De herdenking gaat door op zaterdag 25 
september 1998 om 20u. in de Dnekonin-
genzaal te Herent (boven de POB in de 
Schoolstraat). 
Het was gemeenteraadslid Roger Castelein 
die met zijn uitspraak „Vriendschap in de 
politiek, een rariteit om te koesteren" de 
herdenkingsavond de gepaste titel gaf. 

OOST-VLAANDEREN 
vr. 18 sept. NiNOVE: Reis naar de 

CHampagnestreek met WVG-Ninove. Ver
trek met de bus om 8u. aan PTl Ninove. 
Meer info en inschrijvingen bij (?ené Mar
tens. 054/53.43.47. 

Za. 19 sept. SINT-NllttflAS: Oub-
belconcert. om 20u. in de coiiegelcerl<, 
Collegesttraat. M.m.v. het kamerlcoorcan-
tatille uit Rupelmonde en Cör Meiblon 
Powys uit Centraal-Wafes. Inkom 200 fr., -
18j. en +60100 fr. De opbrengst gaat naar 
eetn sociaal opvangproject van Povereilo 
in het Waasland. Org.: DF-Sint-Nilclaas 
i.s.m. VCID. 

vr. 25 sept. DElNZi: 14de Fa
miliefeest van VU-Deinze. Vanaf 19u.30 in 
Volkskring, iviarktte Deinze. Inschrijven bij 
Els Housen-Coppens, (09/380.02.47) of 
Maurlts Waelkens (09/386,34.15). 

za. 26 sept. DESTELBERCEN: 
Busultstap naar Veume en Bachten de 
Kupe. Met o.m. rondleiding in Veume, 
bezoek aan het kasteel van Beauvoorde en 
Diksmulde. Deelnameprijs: 1.000 fr. Voor 
info i.v.m. opstapplaatsen en inschrijvin
gen: R. Kerckaert, tel. 228.35.46. org.: Dr. 
J. Goossenaertskrtng, VTB en VU-Destel-
bergen-Heusden. 

Ma. 28 sept. NiNOVE: Met WVG-
Ninove naar Blankenberge naar optreden 
van Paul Severs & The Dukes. Meer info 
over reis en bus: René Martens, 
054/33.43.47. 

ZO. 4 OW. CENT: KOUd Visbuffet in 
de basisschool St.-Paulus, Smidsestraat 76 
(bij Sint-Pietersstation). Aperitief om 
12u.; I3u. buffet. Om 15u. bekendmaking 
winnaar wandelzoektocht 1998. Deel
name: 550 fr., kind 295 fr. inschrijven vóór 
27/9 door overschrijving op rek. 068-
2077640-24 van VU-Gent-Centrum-Zuid. 
Info: Roger Roels (09/222.72.37). Org.: dr. 
J. Coossenaertskring i.s.m. VU-Cent 

20. 4 Okt. SINT-NIKLAAS: 48ste 
Bormsdag. in het teken van de onlangs 
overieden Herman Bruggen en Anton van 
Wilderode. 10u.30 herdenkingsmis in de 
Klarissenkapel. bij O.LV-kerk aan de Grote 
Markt. Tentoonstelling rond Gantois- en 
Van der Hallen-jaar. Muzikale opluistering 
door Pieter Vis en mannenkoor Sandra-
mus. 14U.30 voordracht- en zangwed
strijd rond Borms en De Clercq in zaal 
Centrum, Grote Markt; Org: Bormscomlté, 
03/776.59.45. 

Vr. 9 Okt . DESTELBERCEN: 
Vlaams vis- en mosselfeest. Vanaf 19u.30 
in zaal Berghine, Destelbergen-dorp. Deel
name 450 fr. Vanaf 22u. gezellig samen
zijn. Org.: vu-Destelbergen-Heusden 
i.s.m. dr, J. Goossenaertskring,, 

Wo. 21 Okt. CENT: Water: zegen 

'naïoi en vloek. Voordracht door ere-senl 
Michel Capoen, Om 14u.30 in de crypte 
van de UHenspiegel. Korte Kruisstraat 3. 
Toegang 50 fr. Org.. : Seniorenacademie 
Gent, 

WO. 21 okt. CENT: Provinciale 
FVV-najaarsvergadering. Thema: De Euro 
in Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u,45 in 
Erasmus, Magelefnstraat 6 te 9000 Gent. 
Spreker: ilse Van Wambeke. InfO: FW -
09/223.38.83. Iedereen welkom. 

z a . 2 4 Okt . DENDERLEEUW: 2de 
Hespendegustatie van 10 verschillende 
soorten hesp. Om I8u. in het Parochiaal 
Centrum, Sint-Antoniusstraat te Idder-
gem. Org.: VU-Croot-Denderleeuw. 

Za. 31 okt. CENTBRUCCE: 4de 
Fototentoonstelling van de Dr, Jozef Goos
senaertskring. Tot 6 november in de po
lyvalente zaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat 34-45. Gastfotografe: 
Hllde Braet. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 17 sept. BRUCCE: Voordracht 

door Bob Warner over „Brugge bevrijd". 
Om 20U, in Oe Gulden Spoor, 't Zand 22. 
Org.: informativa vzw, 

z o . 1 8 s e p t . ROESBRUGCE: N a . v . 
Boerenkrijgherdenking. om I9u. hoogmis 
in de St.-Martinuskerk, gevolgd door in
wijding marmeren gedenkplaats ter na
gedachtenis van de vrijwilligers, de brand 
en de wederopbouw van het dorp. Ge
legenheidstoespraak door R,A. Blondeau, 
gevolgd door receptie. 

Dl. 22 sept. rEPER: Met de 
Vlaamse Vrouwen leper naar het Nationaal 
Vlasmuseum te Kortrijk. Vertrek met eigen 
wagens om 13u,30 aan hotel Ariane, 
Slachthuisstraat. Na het Vlasmuseum be
zoek aan het Kant- en Linnenmuseum. 
Deelname: 250 fr. inschrijven bij Jano 
Braem (20.24.68) of Kristlen Devtieger 
(20.25.37). 

W O . 2 3 s e p t . BRUCCE: M a r t i n 
Formesyn over „Brugse wandtapijten". 
Om 15u. in de Magdalenazaal. Viollerstraat 
7 te Brugge. Deuren om I4u. Na de voor
dracht is er koffietafel voor wie dit wenst. 
Org.: WVG-Brugge-Zuid, 

ZO. 1 8 o k t . Z W E V E C E M : Jaarit jks 
feest voor leden en sympathisanten van 
de Vlaamse Klub Groot zwevegem. vanaf 
1 lu,30 in zaal Boldershof, Harelbeekstraat 
25. Gastspreker is Ijzerbedevaart-voor
zitter Lionel Vandenberghe. Na het feest
maal: videofilm over jongste zomerreis. 
Deelname: 400 fr. Inschrijven tot 15/10. 

WO. 28 Okt. IZECEM: Provinciale 
FW-najaarsvergadering. Thema: De Euro 
in Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45 in 
De Drie Gezellen. Mentenhoekstraat 4 te 
8870 Izegem. Spreker: Chris Desmet. Info: 
F W - 09/223.38.83. ledereen welkom. 

VLAAMS-BRABANT 
vr. 18 sept. WEMMEL: Debat-

avond „Leiden faciliteiten tot apartheid?" 
M,m,v, Walter Kerckhove (burgemeester 
van Ronse), Tarik Fraihi, Gino VesentinI, 
Paul Van Kapellen. Om 20u. in CC De Zand
loper. Org.: Rodenbachfonds i.s.m, Ma-
sereelfonds. Info: 02/567.00.22. 

z a . 1 9 s e p t . OUD-HEVERLEE: 
Herfstbarbecue van vu-Oud-Heveriee. 
Van 17 tot 20u. in Don Bosco, Waver-
sebaan. Deelname: 350fr., -12j. 200fr. Met 
schaap aan't spit enz,,. 
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Za. 19 sept. MACHiLEN: Laat-
zomeretentje. Van 17 tot 22u. in café-
feestzaal De Rode Leeuw, Brounstraat 1. 
Ook op 20/9 van 11u.30 tot 15u. Org.: VU-
Wlachelen. 

Dl. 22 sept. STROMBEEK-BEVER: 
Debat,,Nieuwe Politieice Cultuur: Nood
zaak of Spielerei?" met Bert Anciaux {VU-
1D21) en Hans Bonte (SP). Om 20u. in CC 
Strombeek-Bever. ingang 50 fr Org.: W8-
Grimbergen. 

2a. 25 sept. HERENT: Herdenking 
van William Vanhorenbeek en van Roger 
Overloop. Om 2Qu. in de Driekoningenzaal 
(boven de POB in de Schoolstraat). M.m.v. 
Jos Bex, Muriel Princes, Saartje Vanho
renbeek, Lieve Devijver en Eddy Maglts. 
Org.: Dosfelkrlng Herent. 

Ma. 28 sept. DILBEEK: Gespreks-
avond „Mondig Brussel" met prof.dr Piet 
van de Craen (VUB). Om 20u.30 in het 
secretariaat Rodenbachfonds. Ninoof-
sestwg. 230. info: 02/567.00.22. 

Za. s okt. WEMNIEL: Haantjes-
feest van vu-Wemmei. van 18 tot 22u. in 
zaal Groenvink, Dorpstraat 35 te Relegem. 
Ook op 4/10 van 12 tot 16u.. 

Za. 10 OW. LEUVEN: Nationale 
conferentie: De Koerden, een volk zonder 
staat. Om 9u. in het Maria-Theresia-col-
lege, KU-Leuven, Grote Aula, Slnt-Michiels-
straat 6, info over programma en gast
sprekers: Koerdisch Instituut vzw, tel. 
02/230.89.30, fax 02/231.00.97. 

Ma. 12 okt. DILBEEK: Tentoon
stelling schilderijen van André Aerts. Tot 
22 oktober in het secretariaat van het 
Rodenbachfonds, Nlnoofsestwg. 230 te 
Dilbeek. InfO: 02/567.00.22. 

za. 17 okt. RUISBROEK: Boeren-
kermls. Van 17 tot 22u. in de Parochie
kring. Kerkstraat 31. ook op 18/10 van 12 
tot 17u. org.: vu-Ruisbroek. 

00. 22 OKt. DILBEEK: Provinciale 
FW-najaarsvergadering. Thema: De £uro 
in Vlaamse vrouwenhanden, om I9u.45 in 
cc Westrand, Kamerijklaan zn. te 1700 
Dilbeek. spreker: nog niet bekend. Info: 
FW - 09/223.38.83. Iedereen welkom. 

za. 24 Okt. BRUSSEL: 3de Kaas-
en Wijnavond van VU-Jette. Vanaf 18u. in 
cc Essegem, Leopold-l-Straat 329 te 1090 
Brussel. 

LIMBURG 
vr. 18 sept. BILZEN: Geert Bour

geois spreekt over de hervormingen bij 
Justitie en Politie. Om 20u. in zaal Har-
tenberg, Hartenberg 1 te Eigenbilzen. 
Info: Bruno Steegen (089/51.92.46). Org.: 
VU-Eigenbtlzen i.s.m. VCLD. 

Wo. 14 okt. BILZEN: Provinciale 
FW-najaarsvergadering. Thema: De Euro 
in Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45 in 
Bilzen-Eetcafe, Markt 41 te 3740 Bilzen. 
Spreker: Jan Vanderheyden. info: FW -
09/223.38.83. Iedereen welkom. 

ANTWERPEN 
Vr. 18 sept. LIER: Pannenkoe

kenslag van vu-Lieren VNC, n.a.v. braderij 
in handelscentrum Lier Ook op 19/9, tel
kens vanaf 14u. 

Za. 19 sept. ANTWERPEN: Braad-
festijn van VU-arr Antwerpen. Vanaf 14u. 
wordt u verwacht voor wandeling (lOkm) 
of een fiestroute (40 km). Om 17u. bar
becue in het Koetshuis in het gemeen
tepark te Halte. Deelname: 400 fr., kin-

deren 200 fr info en inschrijving: vu-arr. 
secretariaat: 03/238.82.08. 

Zo. 20 sept. BERCHEM: Open Ate
liers. Bezoek bij jonge kunstenaars thuis 
en een verrassend stukje Antwerpen-Zuid. 
Vertrek tussen 14 en I6u. aan vu-se
cretariaat, Paleisstraat 133 Antwerpen. 
Bijdrage: 50 fr. Org.: Vlaamse Kring Ber-
chem. 

Ma. 21 sept. MERKSPLAS: Hugo 
Olaerts over: De fiscus mag niet discri
mineren! Om 20u. In zaal Parochiecen
trum, Leopoldstraat 10 te Mertcsplas. Org.: 
Vlaamse Kring Noorderkempen. 

Vr. 25 sept. LIER: Om 20u. in het 
Vlaams-Nationaal Centrum, Bertarij: een 
informele gespreksavond met Lionel Van-
denberghe over de voorbije en de vol
gende IJzerbedevaart en zo meer... Org.: 
VNC en vos-Lier. Info: Mare Hendrickx 
(015/27.22.01). 

Vr. 25 sept. SCHOTEN: Vlaams-
Iers Poèziefestlval. Met Rita Ann Higgings. 
Patrick Calvin, Miriam Vanhee en Lucienne 
Stassaert. Muzikale omlijsting: Hilda Van 
Eyk (harp). Aristiek directeur: Beatrijs Van 
Craenenbroek. Om 20u. in CC Schoten. 
Org;: FW-prov Antwerpen. 

Za. 26 sept. EDECEM: Etentje van 
FW-Edegem in het teken van de mooie 
reis naar Engeland. Nieuws volgt. 

ZO. 27 sept. KASTERLEE: Vlaams-
lers Poèziefestlval. Met Rita Ann Higgings, 
Patrick Calvin, Miriam vanhee en Lucienne 
Stassaert. Muzikale omlijsting: Hilda Van 
Eyk (harp). Aristiek directeur: Beatrijs Van 
Craenenbroek. Aperitiefpoëzie om 10u.45 
in Hof en Rielen te Kasterlee. Org.: FW-
Prof Antwerpen. 

ZO. 4 Okt. DESSEL: Mosseidag. 
Van11u.30tot15u.envan16u.30tot20u. 
In de Kristoffelzaaf te Heide. Inschrijven bij 
Kris Van Dijck, Biezenstraat 28, tel-fax 
014/37.24.54. 

Ma. 5 Okt. KALMTHOUT: Met FW-
Kalmthout bezoek aan de tentoonstelling 
Van Memling tot Pourbus te Brugge. Sa
menkomst Heide-station om 8u.40 (trein 
8U.55). Deelname 850 fr. (trein, inkom en 
gids). Indien met 15 deelnemers: 700 fr. 
Inschrijven: 666.87.93. 

Dl. 6 okt. LIER/ Dia's en info over 
Noorwegen. Om 20u. in VNC, Berlarij 80 te 
Lier. Org. VAB-VTB-Lier en VNC. info: Bob 
Van Ouytsel, 03/480.00.60. 

Wo. 7 okt. EDECEM: Provinciale 
FW-najaarsvergadering. Thema: De Euro 
in Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45 in 
Het Elzenhof, Kerkplein 3 te 2650 Edegem. 
Spreker: Marie-Anne wilssens. Info: FW -
09/223.38.83. Iedereen welkom. 

vr. 16 okt. EDECEM: Familiekwis 
met Bob Bolsens. Om 20u. in de Kleine zaal. 
Elzenhof, Kerkplein Edegem-Elsdonk. In
schrijving tot 10/10 per ploeg van 6 tot 8 
pers. info: Katelijne Wesenbeek 
(03/449.14.51). Org.: Culturele Kring Ede
gem. 

Ma. 19 okt. KALMTHOUT: „Een 
veertje op de adem van God". Boris To-
doroff belicht de vrouw in de christelijke 
mystiek vanaf de middeleeuwen. Om 
20U.15 in zaal Monida. Inkom 150 fr, niet-
leden 200 fr (1 consumptie inbegrepen). 
Org.: FW-Kalmthout i.s.m. FW-Kapellen. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur 
van maandag 14 september jl werd vol
gende persmededeling verspreid 

CVP VAN VAN DEN BRANDE 
ONGEMAKKELIJK 
BIJ CVP VAN DEHAENE 
De volksunie heeft met veel aandacht de 
uitspraken van Vlaams minister-president Luc 
Van den Brande in De Standaard gelezen De 
vu Is het volledig eens met Van den Brande 
dat Vlaanderen in de periode van ontplooiing 
Is gekomen en dat daarom meer hefbomen 
inzake beleidsvoering nodig zijn, onder an
dere de overheveling van sociaal-economi-
sche hefbomen, fiscale autonomie en de 
defederallserlng van de Sociale Zekerheid. In 
zijn soms scherpe analyse van de politiek van 
federaal premier Dehaene ziet de VU een 
aanzet om In 1999 een verregaande staats
hervorming door te voeren. 
De vu hoopt dat de Vlaamse minister-pre
sident In 1999 zijn woorden binnen de CVP 
kan hardmaken Na de makke CVP-dIssIdentie 
over het EU-stemrecht Is het blijkbaar nu aan 
Van den Brande om geloofwaardig voor de 

Vlaamse belangen op te komen De CVP van 
Van den Brande voelt zich dus ongemakkelijk 
bij de CVP van Dehaene. 
De Vlaamse toegevingen op het federale 
niveau, met de uitverkoop van Brussel en de 
Vlaamse Rand, zijn in dergelijke mate on
aanvaardbaar dat Van den Brande zijn ver
antwoordelijkheid wel moest nemen en het 
akkoord met PRL-FDF veroordelen. Dehaene 
moet beseffen dat hij met dit akkoord over 
het EU-stemrecht een zware strategische 
fout heeft gemaakt en de positie van de 
Vlamingen volledig ondergraaft Als het EU-
stemrecht vooralsnog met wordt uitgesteld 
tot na de volgende verkiezingen, zal de prijs 
voor de Vlamingen zeer hoog zijn De strek-
king-Van den Brande lijkt dit schijnbaar te 
beseffen. 

De VU kijkt dus reikhalzend uit naar het 
Vlaams programma dat Van den Brande aan
kondigt voor april. Hopelijk Is dit meer dan 
een Inventaris van mogelijke gesprekson
derwerpen In een nieuwe dialoog van ge
meenschap tot gemeenschap, maar inte
gendeel, een echt eisenplatform waarvoor 
desnoods de CVP van Van den Brande de CVP 
van Dehaene opzijschuift. 

VANAF 16 SEPTEMBER ZIEN UW 
PERSOONLIJKE FINANCIEN ER 

HELEMAAL ANDERS UIT! 
CASH/ '98, een liow/ige gids boordevol fips voor uw persoon/i/lte finoncië» 

CASH ƒ98 
De gidS:¥OQr uw persoofïllfe • 

In CASHi '98 vindt u alle mogelijke tnfor-

matie voor een optimaal beheer van 

uw persoonlijke financiën De voornaam

ste aspecten van persoonlijke financiële 

planning komen in CASHi '98 svstema-

tisch aan bod !n een begrijpelijke taal 

leerden u tal van nuttige en praktische 

NALATENSCHAP 

tips gegeven waar u uiteinöefijk zelf 

financieel voordeel uithaalt In CASH!'98 

verneemt u alles over het plannen en 

beheren van inkomsten - en uitgaven-

stromen , hoe een onroerend goed ver

werven en beheren, waarom, vi/anneer 

en hoe u te verzekeren tijdens uw leven 

CASHI '98 is een echt bewöarnummer, dat u gedurende maanden kan 
consulteren bi| het beheer van uw persoonlijke financiën. 
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Universiteit 
au 

meer dan 45 
piaatsen 

Vijf jaar geleden startte Unh/er-
sltett Vrije Tijd Davidsfonös met 
cursussen op vier plaatsen in 
Vlaanderen. Momenteel wordt 
een uitgebreid cursusaanbod ge
bracht op 48 plaatsen. De cur
sussen behandelen onderwerpen 
uit de humane, biomedische, toe
gepaste en exacte wetenschap
pen. Eenvoudig gezegd: van ar
cheologie tot sterrenkunde, van 
Dirk Bouts tot Pallieter. Ze worden 
gedoceerd door prominente we
tenschappers van alle Vlaamse 
universiteiten. Enkele cursussen 
beginnen reeds in september, de 
meeste in oktober en lopen tot in 
december. De lezingen lopen tus
sen 14 en 16 uur. 
Belangstellenden kunnen de uit
voerige cursusgids (66 biz.) gratis 
aanvragen bij Universiteit Vrije 
Tijd Davidsfonds, Blijde-Inkomst
straat 77, 3000 Leuven (tel. 
016/310.670; fax 016/310.608). 

ZAKENKANTOOR 
MARTENS-DE-KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 

Tel.: 054/33.43.47 

ia»uwepp«itieroac)ea<xsi 

GELDPLAATSINGEN 
LENINGEN 

VERZEKERINGEN 

GEPENSIONEERDE 
BINNENHUISSCHILDER NEEMT 

NOG WERK AAN. 
350 FR. P/U + BTW. 

ENKEL ERNSnG WERK OOSF-VL 
VOOR CONTACT: REDACTIE WIJ 

Wenst U meer informatie over de 
advertentiemoselijkheden 

in WIJ? 

Bel dan vandaag nog naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

^A ..^if: ̂ ^^y^/i^!^x*^^^ /-^-t^ A^aMi^ 

./Yn^^^ë^. e^^i- &n iJ 

J^aé^ /P/C 

. %/' CS? 4? J? 4é' 

Afhalen van palinggerechten mogeliik 

•a^ 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag 
12 uur tot 14 30 uur -18 uur tot 21 30 uur 

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 
Zondag 12 uur 21.30 uur 
Verlofperiode, de maand december 

10 km Brugge/Oostende 
Hotel DE STOKERU 
Oudenburg tel. 059/26.82.97 

fax 059/26.89.35 

CUPIDO ROMANTICA: 1 overnachting in luxe kamer met dubbele whirlpool, fles cham
pagne, Gastromenu met kreeft 5 800 fr p p Extra nacht 2 400 fr p p •» * ' ' ^ % 
ARR. JAN BREYDEL: 2 overnachtingen in luxe kamer met douche, 1 x gaströ-menü, r x 4 
gangenmenu 6 4 0 0 fr p p 
Steeds ontbijt tot 12 u ' kamer beschikbaar tot 15 u 
Gratis fietsen en routes Sauna beschikbaar 
Alle voorzieningen voor rolstoelgebruikers 
Zie ook teletekst Eurosporti 
E-mail Hotel De Stokeri|@flanderscoastbe 

Met dank aan de sponsors 
van vredesfletseling '98. 

Net als de voorbije jaren kon de Vredesfletseling 
van VUJO ook deze keer op een financieel rug-
gensteuntje van talloze VU-mandatarissen en -af
delingen rekenen. VUJO wil ze van harte bedanken. 
Hier hun namen: 
VU-Aalter, Bert Anciaux (Neder-Over-Heembeek), 
Hilde Anciaux (Machelen), Jos Bex (Herent), Fons 
Borginon (Berchem), Marie-Lou Bracke (Brussel), 
VU-arrond. Brussel, VU-Burst, Jan Caudron (Erpe), 
Greet Claes (Liedekerke), VU-Deinze, Danny De-
nayer (Aalst), Jef Denil (Borsbeek), Jozef Desmet 
(Bedaar), VU-Essen, Sven Gatz Qette), VU-Groot 
Gavere, VU-Herenthout, VU-Izegem, Simonne 
Janssens-Vanoppen (Zolder), VU-Kortrijk, Herman 
Lauwers (Brasschaat), VU-Leuven, Nelly Maes 
(Sint-Niklaas), VU-Melle, VU-Mortsel, VU-Neder-
over-Heembeek, Hugo Olaerts (Genk), Jan Peu-
mans (Riemst), VU-Roeselare, Hugo Schiltz (Ant

werpen), VU-Senaat, VU-Sint-Denijs-Westrem, VU-
Sint-Gillis, VU-Sint-Kwintens-Lennik, Jaak Taghon 
(Gent), VU-Tervuren, Nora Tommelein (Vil
voorde), Jos Truyen (As), Luc Uyttendaele (Ert-
velde), Annemie Van De Casteele (Hekelgem), Jaak 
Vandemeulebroucke (De Haan), Chris Vanden-
broeke (Waregem), Monica Vandevelde (Tervuren), 
Kris Van Dijck (Dessel), Paul Vangansbeke 
(Kuurne), Karel Van Hoorebeke (Gent), Patrik 
Vankrunkelsven (Laakdal), Etienne Van Vaeren-
bergh (Lennik), Dirk Vergauwen (Edegem), VU-
fractie Vlaams Parlement, Anita Wellens-Purnal 
(Genk), Ferdy Willems (Baasrode), VU-Zemst en 
VU-Zoersel. 

De Vredesfietsers van de Kempenroute zijn dit keer 
ook dank verschuldigd aan de familie Herbosch uit 
Wommelgem voor de heerlijke maaltijd. 
Tot volgend jaar! 
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O M S L A G V E R H A A L 
MOOIE MENSEN 
Leonardo DiCaprio heeft Arnold 
Schwarzenegger van zijn voetstuk 
gestoten: de vrouwen van tegenwoordig 
vallen meer op vrouwelijke mannen. 
Over schoongewassen Neanderthalers, 

koele kikkers, de staart van de Afrikaanse weduw-
vogel, scheve schorpioenvliegen, de rondingen van 
een vrouw, het seksleven van harde werkers, de waar
heid over de clitoris, de centerfolds van Playboy en 
de vergelijking tussen Apollo en Bruce Willis: 
de biologie van de schoonheid. 

A F F A I R E 

OORLOG IN HET JUSTmEPALIlS 
Het Brussels gerecht onderzoekt een aantal zware 
financiële dossiers. Onderzoeksrechter Jean-Claude 
Leys speelt daarbij een centrale rol. Sinds Leys 
het KB-Luxdossier in handen heeft, maakt hij wilde 
avonturen mee: van bedreigingen over wrakingen 
tot gekonkel binnen Justitie zelf. De paleisrevoluties 
in het Brusselse justitiepaleis: een poging tot 
inventaris van de problemen van "Ie petit juge". 

S E R I E : D E 2 0 S T E E E U W 

TOEN WAS HET OORLOG 
Op de avond van 9 mei 1940 kwam er in Bmssel een 
gecodeerd telefoontje binnen. Diezelfde avond zou in 
Berlijn de definitieve f)eslissing vallen. Indien het 
codewoord "Augsburg" werd doorgegeven, werd de 
zaak opnieuw uitgesteld. Bij de code "Dantzig" ging 
de aanval wel degeUjk door. Om half twaalf werd 
Brussel opnieuw ingelicht: het was "Dantzig". Een 
half uur later werd het leger in staat van alarm 
gebracht. België zou op 10 mei het enige land zijn 
dat niet geheel door de Duitse agressie werd verrast. 

WEEKEND KNACK: DE DOCUMENTAIREMAKERS -i- INTERVIEW JEF RADEMAKERS + WERKT HOMEOPATHIE? 
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S porting Anderlecht kreeg in de voorbije dagen de 

ganse wereld over zich. De club, die zichzelf 

zolang onaantastbaar waande, werd bedolven onder 

kritiek. Meestal terechte kritiek, die evenwel al veel 

eerder had kunnen en moeten geuit worden. 

4 SPORT ^ 

Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? 
Lang geleden. Eind jaren zestig, begin 
jaren zeventig erfde Constant Vanden 
Stock van zijn voorganger Albert Roosens 
een club zonder geld maar wel met goede 
en nog jonge spelers. Dat kon toen nie
mand verwonderen. Albert Roosens was 
een voetbalkenner buiten categorie. De 
grootste die ons land ooit voortbracht. 
Hij schonk Anderlecht de beste spelers, 
de beste trainers, de beste begeleiders, de 
beste jeugdopleiders, de beste jeugd-
school en in het verlengde daarvan ook de 
meeste en de beste supporters. Ander
lecht, dat onmiddellijk na de tweede 
wereldoorlog naar de nationale top door
stootte, was in vijfentwintig jaar een 
instituut geworden. Er werd naar op
gekeken in binnen- en buitenland. De 
club ontwikkelde een eigen stijl, op en 
naast het veld. 

HULP NODIG 

Albert Roosens was evenwel geen com
mercieel manager. Hij dacht alleen aan 
voetbal. Van het spel en de spelers was hij 
bezeten. Hij leefde voor niets anders. Zijn 
naaste medewerker(s) waren grotendeels 
uit hetzelfde hout gesneden. Eugene 
Steppe, de secretaris-generaal, was een 
onvolprezen fantaisist die elke dag 
nieuwe ideeën spuide waarvan er door 
gebrek aan commerciële nuchterheid 
maar weinig konden worden gereali
seerd. Wat hij deed bekoorde maar be
klijfde niet. Ook hij kreeg last met de 
boekhoudkundige realiteiten. Anderlecht 
geraakte tegen de logica in financieel in 
de verdrukking. Er moest hulp worden 
ingeroepen van buitenuit. Vanden Stock 
kwam, zag en overwon. Tenminste in de 
bestuurskamer. Het geld regeerde (ook 
toen) de wereld. Steppe moest, in de ziel 
gekwetst, opkrassen en voorzitter Roo
sens werd in korte tijd tot secretaris
generaal „gedegradeerd". Luttele maan
den later stapte het boegbeeld van de club 
over naar de voetbalbond die de zaak van 
haar leven deed. Albert Roosens legde 
immers de sportief-structurele basis voor 
de glorierijke jaren tachtig van de na
tionale ploeg. Zijn bijdrage was minstens 
even belangrijk als die van Guy Thys. De 
gewezen bondscoach is altijd eerlijk ge
noeg geweest om dit te beamen. Dat de 
technische school van de voetbalbond 
naar Albert Roosens werd genoemd was 
niet meer dan rechtvaardig. Het is al grof 
genoeg dat in en rond het Anderlecht-
stadion niets, geen tribune of straat, naar 
hem werd genoemd. Vanden Stock bracht 
bij Anderlecht niet enkel financiële ge
loofsbrieven binnen. De man had een 
verleden. Hij was oud-speler van de club, 
die al eerder zonder succes een bestuur
lijke carrière bij Sporting had nagestreefd. 
Hij was jarenlang selectieheer van de 

nationale ploeg geweest en maakte één 
jaar deel uit van het bestuur van... Club 
Brugge. Raar maar waar in een wondere 
wereld. 

Als selectieheer van de nationale ploeg 
mocht Vanden Stock het niet meemaken 
dat zijn Rode Duivels zich kwalificeerden 
voor de eindronde van een wereldkam
pioenschap. Wel verwierf de nationale 
ploeg in die jaren de dubbelzinnige titel 
van wereldkampioen van... vriendschap
pelijke partijen. Een nationale ploeg die 
toendertijd hoofdzakelijk uit spelers van 
Anderlecht bestond. Éénmaal mochten 

werden niet of gebrekkig vervangen. 
Overal pootte Vanden Stock „betrouw
bare" figuren neer, ja-knikkers die vooral 
geen eigen mening hadden, die blij waren 
er bij te mogen zijn. Die de voorzitter 
voor alles moesten verheerlijken en lo
ven. Jeugdtrainers werden van langsom 
minder oud-spelers die de verbeelding 

De instorting van 
een voetbaltempei 

we het zelfs meemaken dat er elf An-
derlechtenaars tegelijk in het shirt van de 
nationale ploeg opdraafden. Ongeloof
lijk. Allemaal spelers die Albert Roosens 
had ontdekt en begeleid. 

SCHAAMTE 

Eens bij Anderlecht haalde Vanden Stock, 
die zelf herhaaldelijk heeft beweerd - wat 
de man siert - dat hij nooit persoonlijk 
kapitaal in de club stak, alle macht naar 
zich toe. De democratische structuren 
van de club werden om financiële re
denen opgeblazen. Om Anderlecht beter 
te kunnen leiden en op te stuwen in de 
vaart van het Europees voetbal. Het kan 
niet worden ontkend dat hij in dit opzet 
slaagde. Sporting won Europacups en 
drong nagenoeg jaarlijks ronden ver door 
in de bekertornooien waaraan het deel
nam. Dat er achteraf door de omkoop
zaak rond een Spaanse scheidsrechter 
twijfels rezen rond de draagkracht van die 
resultaten zal niemand ontkennen. De 
tempel van zelfverheerlijking stortte met 
veel lawaai in. De gekweststen waren 
supporters en sponsors. De bestuurders 
zelf gaven geen krimp. Schaamte, die tot 
ontslag had moeten leiden, was aan hen 
niet besteed. 

Wat is er evenwel sportief alemaal mis
gegaan? Veel. Te veel. Begin jaren tachtig 
verkeerde de club een eerste keer in hoge 
nood. De aanwerving van trainer Ivic 
bracht toen soelaas, uitkomst, redding. 
De kleine, omstreden Kroaat legde de 
basis voor meerdere succesvolle jaren. Op 
zijn fundamenten oogstten trainer Van 
Himst en trainer Haan triomfen. Het was 
ze gegund. Nadien begon de verschra
ling. 

Waarom? Omdat de clubstructuren die 
Albert Roosens had neergezet verschrom
pelden. Veel van zijn voetbalbekwame 
medewerkers stapten op, werden oud, 

van het jonge volkje beroerden. Ook het 
scouting-apparaat stokte. Bekeffy, een 
manager die zijn lot (en financieel geluk) 
aan dit van de club verbond, overleed. Hij 
werd niet vervangen. 
Desondanks kon Anderlecht standhou
den op puur financiële gronden. Het was 
de rijkste, de machtigste club die het 
jaarlijkse transfercarrousel naar eigen be
lieven aanzwengelde of afremde. De 
overmacht was zo groot dat de acti
viteiten op de spelersmarkt vrijwel altijd 
met een batig saldo werden afgesloten. 
Ook al omdat er voortdurend geld moest 
worden geïnvesteerd in de uitbouw van 
het nieuwe stadio waarvoor Sporting 
geen frank overheidssteun ving. Zakelijk 
bekeken was dit een kunststukje dat in 
ons voetbal nog niet eerder was op
gevoerd. De waarheid heeft rechten. 

EROSIE 

Intussen verschraalde de ploeg sportief. 
Almaar vaker werden de betere spelers 
voor veel geld naar het buitenland ver
sast. Met winst. Veel winst. De ver
vanging was gebrekkig. Meester-scout 
Paul Courant verdween in de anoni
miteit. Ofwel werd er naar hem niet 
geluisterd, wat we zeker niet zullen uit
sluiten, ofwel faalde hij. Meer valt daar 
niet over te zeggen. Toen halfweg de jaren 
negentig de feilen van dit beleid zichtbaar 
werden, kregen in een eerste fase de 
trainers de rekening gepresenteerd. Zij 
werden, zeer ten onrechte, met de vinger 
gewezen. Zij waren de gemakkelijke 
slachtoffers voor de falende bestuurders 
die vorig jaar door de omkoopaffaire hun 
laatste stukje geloofwaardigheid inlever
den. Sindsdien brokkelt het instituut al
maar verder en alsmaar sneller af. Het 
leidde tot een seizoenstart die zelfs een 
degradatiekandidaat zich niet kan ver
oorloven. Plots spuiden alle monden ge

nadeloos kritiek. Plots kwamen alle waar
heden tegelijk boven. Werd er eigenlijk 
nog net niet luidop gelachen met de 
onkunde van de bestuurders, maar ei
genlijk kwam het daar wel op neer. Van 
Verschueren wist het kleinste kind dat hij 
minder voetbalverstand bezit dan een 
hoekvlag. Dat is geen oneer maar men 
moet het weten en aanvaarden. Zelf
kennis is een deugd. Men heeft de man 
altijd laten begaan, altijd zijn voetbal-
listieke onzin laten uitkramen omdat hij 
nu eenmaal „amusementswaarde" bezat 
en nog steeds bezit. We zullen ook de 
laatsten zijn om te ontkennen dat zijn 
daadkracht de club op alle vlakken, be
halve het voetbalkundige, voordelen 
heeft opgeleverd. Met hem is in de voor
bije weken ook de jonge Vanden Stock de 
vernieling ingegaan. Het heet nu dat de 
club zich niet langer een familiaal beleid 
kan veroorloven. Dat is nogal vanzelf
sprekend en blinden zagen dit reeds voor 
tien jaar. 

ADEMBENEMEND 

Wij leven in een tijd dat grote clubs 
worden opgekocht, of juister nog op
geslorpt, door kapitaalkrachtige con
cerns. Manchester United werd voor tien
tallen miljarden eigendom van BskyB van 
Ruppert Murdoch. Ook rond Arsenal en 
Aston Villa worden overnamegesprekken 
gevoerd met mediaconcerns. Het voetbal 
ondergaat revolutionaire veranderingen. 
In het Astridpark voert men desondanks 
nog steeds een beleid tussen pot en pint, 
tussen de gueuzebrouwer en zijn beste 
knecht die voral bekwaam met het wie
rookvat kan zwaaien. 
Anderlecht staat voor een beslissend jaar. 
Zeker in de bestuurskamer, zeker wat 
betreft de beleidsopties. Over de toe
komst van de club wordt vandaag beslist 
door mensen die meer dan waarschijnlijk 
tot het verleden behoren. Als het ooit 
anders blijkt te zijn, zullen wij daar ge
lukkig om zijn. Dit land en zijn voetbal 
hebben nood aan een ander Anderlecht. 
Aan een club met solide structuren, met 
bekwame voetbalmensen die zich laten 
assisteren door gehaaide zakenlui. Niet 
omgekeerd. 

Overigens zijn die van Anderlecht niet de 
enigen die onder vuur liggen. In de Fi

nancieel Economische Tijd haalde mi
nister Tobback genadeloos uit naar 
bondsvoorzitter D'Hooghe. Het werd 
tijd en we komen er in een volgende 
bijdrage op terug. 

Olympus 

Alsmaar vaker 
werden de 
betere spelers 
voor veel geld 
naar het 
buitenland 
versast. 
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Nieuw seizoen in de Filharmonie 
Het Koninklijk Fiilnarmonisch Orkest van 
Viaanderen o 1 v. muziekdirecteur Plni-
iippe Herrewegine startte vorige vrijdag 
11 september Ji. in de Koningin Eiisa-
bethzaal te Antwerpen met inet eerste 
concert van de abonnementsreeks van 
acht, en dit in samenwerking met het 
Festival van Vlaanderen. Dat wordt Bruck
ner's Symfonie nr 8 in c, met diezelfde 
Herreweghe, die hiermee zijn werk rond 
Bruckner verder kan zetten Volgend jaar 

heeft Herreweghe nog Schumann en 
Brahms op zijn agenda staan. Dirigenten 
Muhai Tang en Grant Uewellvn zorgen 
voor Dvorak en Tsjaikowski, Crieg en Be-
noit. De 8 concerten in deSingel brengen 
Philippe Herreweghe, Muhal Tang, Peter 
Rundel, Lothar Zagrosek, Sigiswald 
Kuijken, Grant Lleweilyn en David Ather-
ton met een erg verscheiden pro
gramma De Antwerpse Bourlaschouw-
burg IS het toneel voor 4 concerten, die 

starten met Kenneth Montgomen/ (Mo
zart, Brahms, van Beethoven), een Schu-
berttlade. Peter Rundel (Mozart en We-
bern) en Walter Weller (Brahms, Strauss, 
Schonberg) Ook wordt het Paleis voor 
Schone Kunsten in Brussel bespeeld door 
Herreweghe (2x), Lothar Zagrosek, En 
Klas, Kenneth Montgomery, hebben er 3 
concerten plaats in De BIjloke in Cent, is er 
een galaconcert met Barbara Hendricks 
en zijn er de Kapelconcerten in de Onze 

Lieve Vrouwe kapel van het Elzenveld in 
Antwerpen, en de Sint Carolus Borro-
meuskerk is de uitgezochte plaats voor 
het Kertsconcert van Kenneth Montgo
mery. 

Zdilus 
o» Voor meer bijzonderheden: tel. 

03/231.37.37, fax 03/213.54.00, Inter
net http://www.kfow.be en met e-mail: 
admin@kfovv.be. (Zeg erbij dat u het in 
WIJ hebt gelezen.) 

4 CULTUUR • 

Ttissen verbeelding en realiteit 

Rens aan het 

werk 

12 

Roland Rens (Aarschot, 3 oktober 1952) 
volgde een volwaardige artistieke op
leiding aan de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten te Mechelen en aan het 
Nationaal Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten te Antwerpen, waar hij onder 
andere bij Mark Macken studeerde. 
Vanaf 1978 gaf Rens les aan de Ko
ninklijke Academie voor Schone Kunsten 
te Lier. In 1975 werd hij onderscheiden 
met de gegeerde Prijs van de Jonge Bel

gische Schilderkunst en in hetzelfde jaar 
met de Fnjs van de Prins (club der XII) in 
Antwerpen. Vanaf deze periode volgde 
een druk bezette tentoonstellingskalen
der, die hem met individuele en groeps-
exposities in vele toonaangevende kunst
galerijen bracht. 

DIMENSIES 

Alhoewel Roland Rens als een realistische 
kunstenaar kan omschreven worden, ligt 
bij hem het accent in die uitbeelding van 
de werkelijkheid nooit op het alledaagse 
aspect ervan. Hij weet in zijn sculpturen 
de werkelijkheid steeds te combineren 
met bevreemdende, in verwarring bren
gende dimensies van de realiteit. 
Zo kan hij met technische bedrevenheid 
in zijn sculpturen telkens een erg per
soonlijke toets aanbrengen: een indivi
duele visie op een persoonlijk beleefde 
werkelijkheid, met steeds voldoende 
ruimte voor droom en verbeelding. Toch 
zijn de beelden van Rens nooit gespeend 
van de actuele levensangst en tijdsnood; 
nooit is in zijn verschrikte, verwrongen 
personages de existentiële angst voor 

Van elk bronzen beeld wordt slechts 
één uniek exemplaar gemaakt. 

totale ondergang of atomaire rampen
scenario's veraf. 

Dat maakt de kunst van Roland Rens 
actueel en communicatief. 
Zo creëert Rens een wat macabere en 
morbide eigentijdse kunst. Met zijn ver
warde, als het ware behekste beeldentaal 

In 1868 werd op vraag van edelsmeden de 
handel in zilver geliberaliseerd Zilveren 
voorwerpen dienden van dan af niet meer 
officieel te worden gekeurd, producenten 
en winkeliers konden voortaan hun zil
verwerk eigenhandig merken Deze maat
regel en de toenemende industrialisatie 
zorgden in het vorige fin de siècle voor 
een boeiende ontwikkeling van het zll-
venA/erk. Het voor de burgerij bestemde 
tafelzilver werd voornamelijk door de 
Brusselse huizen Wolfers fréresen Delheid 
fréres geproduceerd. Wolfers had klan
dizie in heel Europa, tot in Rusland. 
Brussel groeide bovendien uit tot een 
internationaal centrum, mede door de 
sociaal geïnspireerde art nouveau van 
Henry van de Velde en door de door het 
symbolisme beïnvloede sierobjecten van 
Philippe Wolfers 

in het Zilvercentrum van het provinciaal 
museum Sterckshof te Deurne werden 
meer dan 200 voorwerpen samenge
bracht die een beeld geven van de zil-
verproductie uit de penode die ligt vanaf 
de belle époque tot de art nouveau-tijd, 
1868-1914. 
In de expo komen ook kleine ateliers en 
winkels aan bod, onder hen Anthony 
(Antwerpen), Bourdon (Cent), Hardy 
(Luik). Gaandeweg gingen ook zij hun 
bestekken bij Wolfers en Delheid bestetien 
om later zowat allemaal door Wolfers te 
worden overgenomen. 
Omdat Van belle époque tot art nouveau 

Zilverwerlc 
unieke stukken toont, raden we de lief
hebbers van zilverwerk een bezoek aan de 
tentoonstelling ten zeerste aan, 

(ds) 
c» Van belle époque tot art nouveau (1868-

1914). Tot 13 dec. '98 in Zilvercentrum, 
provinciaal museum Sterckshof, Deurne. 
Dag. open van 10 tot 17u.30. Geslo. op 
maandag. 200fr., 300 fr. gezinstarief. 
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tracht Rens een aanklacht te formuleren 
tegen alle mogelijke geweldsituaties. Als 
Don Quichotes leveren zijn personages 
met fel gesticulerende poses heldhaftige 
gevechten tegen alle mogelijke bedrei
gingen voor onze samenleving. De 
boeien, kooien en blinddoeken sugge
reren helaas niet te veel mogelijkheden 
tot ontsnapping, redding of bevrijding. 
Rens ziet heel wat „absurditeiten" in ons 
bestaan, maar moraliseert niet. 
De sculpturen van Roland Rens zijn 
steeds als „zeer lichamelijk" te bestem
pelen, direct en spontaan, zonder es
thetische toegevingen aan goedkope sen-
timentaliteiten. Via het lichaam van zijn 
naar hulp reikende personages geeft Rens 
zijn zeer eigenzinnige visie over de pa
thetiek van het menselijk bestaan weer. 
Zijn expressie is ontdaan van alle ro
mantiek. Voor zijn vaak monumentale 
bronzen, waarvan telkens slechts één 
uniek exemplaar wordt gegoten, past hij 
nog traditioneel de verloren-was-tech-
niek toe. 

Een ander aspect van de artistieke be
drijvigheid van deze begenadigde kun
stenaar zijn de ontwerpen voor juwelen, 
meestal minuscule fijn-zilveren figuur
tjes. 

ARIES 

Met de Aries-reeks, die nu in Leuven 
geëxposeerd wordt, heeft Roland Rens 
een -verzameling van menselijke storm-
rammen samengesteld. Het werd een 
„mutanten"-reeks van „vermenselijkte 
machines" of „gemechaniseerde huma-
noïden" op het breukvlak van verre
gaande verbeeldingskracht en geloof in 
de actuele wetenschappelijk-technologi-
sche mogelijkheden. 

„Aries" is inderdaad het Latijnse word 
voor stormram. Ethymologisch werd de 
oorsprong van het woord gezocht in de 
Griekse godennaam Ares, de god van het 
krijgsgewoel en de oorlog (voor de Ro
meinen Mars). 

Dat de Ares/Mars-relatie met Aphro-

dttefVenus aanleiding gaf tot verder
gaande metaforen en connotaties spreekt 
uiteraard voor zich. De uitwerking van 
dergelijke symbolische verkenningen gaf 
de kunstenaar nieuwe sculpturale mo
gelijkheden. 

Dirk Stappaerts 

c» Roland Rens. Aries. Tentoonstelling 
in de KBC-Galerij, Diestsevest-Diest-
sestraat, 3000 Leuven. Tot 10 oktober 
1998, vrij toegankelijk op werkdagen 
van 9 tot 16u., op zaterdag van 14 tot 
17u. Gesloten op zondag. 
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V oor kinderen verschijnen niet alleen plezante, 

verzonnen verhalen, er bestaan ook tal van 

mooi uitgegeven leerrijke boeken die toch niet al te 

belerend zijn. Een selectie. 

4' BOEKEN 4 

Bij uitgeverij Ploegsma verscheen in de 
aanloop naar de Nederlandse verkiezin
gen een geactualiseerde versie van 'Het 
politiekboek', bestemd voor lezertjes 
vanaf een jaar of 9 en bedoeld om hen 
laten kennis te maken met politiek. Kin
deren vinden die hele politiek vaak 'saai' 
en vaak is dat omdat ze er veel te weinig 
van weten. Met dit boek tracht Bas van 

Lier daar verandering in te brengen. In dit 
rijkelijk geïllustreerd 'politiekboek' wor
den begrippen als macht, democratie, 
belastingen, ontwikkelingshulp,... op een 
bevattelijke manier aan de man gebracht 
met daartussen leuke 'doe-opdrachten' 
als een 'Ken je macht'-test en een 'thuis-
wetboek'. Deze speelse wijze van aan
brengen maakt dat het kind in voor hem 
vertrouwde situaties de link kan leggen 
met de spelletjes op het hoogste niveau. 
Ofschoon grote delen van dit aanbe
velenswaardige boek letterlijk overge
plant kunnen worden op de situatie in 
België, hopen we stiekem toch een beetje 
dat Ploegsma dit werkje tegen 1999 zal 
aanpassen voor de Vlaamse lezertjes. 

In 'Wat zie je dan?' kunnen kinderen 
kennismaken met schaduwen en spie
gelingen. Ze doen dat middels de prach
tige tekeningen van Angela de Vrede, die 
eerder ook al tekende voor o.m. het 
amusante 'Hallo, is daar iemand?' van 
Joostein Gaarder. Centrale 'figuur' in dit 
verhaal is de kip Kriel. Aan de hand van 
haar dagindeling, wordt aan kinderen 
duidelijk gemaakt hoe licht en schaduw 
en allerlei soorten spiegels werken. Zo 

tot tijd verrast zullen opkijken: 'Zijn er 
dan echt zoveel verschillende spiegelin
gen?' 

Bij Lannoo verscheen dan weer een klas
siek, zij het mooi 'hoe, wat, waar, wan
neer en waarom'-boek over sterren
kunde. 'De jonge sterrenkundige' heet 

Voor kleine 
bollebozen 

kijkt Kriel wel eens in haar drinkbak, 
maakt ze kennis met haar figuur door zich 
te spiegelen in een blinkende, ronde voer
bak en ziet ze zichzelf in de bolle spiegel 
van haar eierdooier. Ook aan de wa
terkant maakt de kip de gekste dingen 
mee. 'Wat zie je dan?' is een erg prettig 
boek, waarbij zelfs volwassenen van tijd 

deze vertaling uit het Engels. Aspirant
astronomen krijgen een uitgebreid over
zicht van de geschiedenis van de as
tronomie, leren bij over de zon, de maan 
en de planeten, krijgen een kijkje in een 
telescoop en maken kennis met de noor
delijke en zuidelijke sterrenhemel. 
'Ze noemen hem Jezus' tot slot bevat het 

Nieuwe Testament op kindermaat. Uit
geverij Averbode liet dit rijkelijk geïl
lustreerd boek vertalen uit het Frans. Het 
bevat telkens op de linkerpagina een 
stukje verhaal, gebaseerd op een authen
tieke bijbeltekst, met daarnaast een korte 
bezinning of gebed dat ook voor jongere 
kinderen begrijpelijk moet zijn. Een aan
gename, tijdloze bijbelvertelling. 
c& Het politiekboek. Bas van Lier. Uitg. 

Ploegsma - Amsterdam. 1998. 
Tweede, herziene druk. 63 blz., 570 

fr. 
c» Wat zie je dan ? Angela de Vrede. Uitg. 

Leopold - Amsterdam. 1998. 43 blz., 

599 fr. 
c» De jonge sterrenkundige. Harry Ford. 

Uitg. Lannoo - Tielt. 1998. 39 blz., 

495 fr. 
c& Ze noemen hem Jezus. Fragoise DoU 

e.a. Uitg. Altiora - Averbode. 1998. % 

blz. 495 fr. 

Lezend leren: 

het aanbod is 

overweldigend. 
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voor Jeugdige lezers 
Hoeveel kinderen er door de Jaren heen 
hebben kennis gemaakt met 'Rossy, dat 
krantenkind' zal wel niet meer bij be
nadering te schatten zijn. Dat één van de 
succesrijkste boeken van An Rutgers van 
der Loef Wet nog altijd doet moge blijken 
uit de Inmiddels 15de druk met te
keningen van Céwout Esselink. Het ver
haal van het meisje dat haar broertje uit 
een brandende woning redt, is dan ook 
tijdloos. 
Al even tijdloos zijn de verhalen van 
Roaid Dahi.. Deze auteur, vooral gekend 
van onsterfelijke figuren als Sjakle, de 
CVR en Matilda, is een van de meest 
uitgeleende kinderboekenschrijvers in 
Nederland. Dahl had en heeft dan ook, in 
de letterlijke zin van het woord wat 'te 
vertellen'. Bij uitgeverij Fontein ver
scheen inmiddels de 15de druk van 'Het 
wonderlijk verhaal van Hendrik Meier en 
zes andere verhalen'. Dahl blijft genie
ten. 
Nadat de verjaardag van de eekhoorn 
enkele jaren gelden gevierd werd, ver
scheen nu van Toon Teilegen ook 'De 
verjaardag van alle anderen', een bun
deling van verhalen die hij tussen fe
bruari 1994 en februari 1996 schreef in 
NRCHandelsblad. Grappige bundei over 
o.m. kraaien, padden, nachtegalen en 
zijderupsen. 
Nog meer verjaardagsverhaien voor 
jonge lezers In de bundel 'Verjaardags-
VerHalen'. In dit boek worden 28 ver

halen samengebracht over verjaardagen 
van over de hele wereld, leder verhaal 
betreft een ander land en de auteurs die 
gevraagd werd een verhaal te schrijven 
mochten volledig hun eigen gang gaan. 
Er zitten spannende, romantische of 
grappige verhalen tussen en elk verhaal 
bevat een inleidend stukje met de bij
zonderheden van het verjaardagsge-
brulk in het betreffende land. Een en 
ander maakt van deze 'VerjaardagsVer-
Halen' een zeer gevarieerde bundel met 
aan het eind, wat had u gedacht, een 
verjaardagskalender 
Ook over het buitenland, maar dan spe
cifiek over Egypte, gaat 'Het oog van de 
zon', samengesteld door Karel Verleyen 
en Frank Leys Aan de basis van deze 
unieke uitgave liggen de eeuwenoude 
Egyptische verhalen over het ontstaan 
van de aarde, over de goden, de ge
schiedenissen van farao's De teksten 
waren dus een ontdekking. En uit die 
schitterende teksten groeide bijna als 
vanzelf een verhaalstructuur waarin we 
ze kwijt konden. De bedoeling was niet 
om een informatief boek, laat staan een 
Egyptische geschiedenis, te schrijven. 
Nee, we wilden de kracht van de teksten, 
hun eeuwigheidswaarde, hun onloo
chenbare Invloed op andere teksten uit 
andere culturen overbrengen vla een 
boelend historisch verhaal." argumen
teert Verieyen zijn beweegredenen voor 
het schrijven van het boek. Geen haar op 

ons hoofd dat er nog aan twijfelt dat dit 
duo het na enkele meer 'schoolse' boe
ken over geschiedenis ook nu weer in zijn 
opzet geslaagd Is. 
c» Rossy, dat krantenkind. An Rutgers 

van der Loeff. Uitg. Ploegsma - Am
sterdam. 15de druk. 1998. 192 blz., 
630 fr. 

o» Het wonderiijk verhaal van Hendrik 
Meter. Roald Dahl. uitg Fontein -
Baarn. 15de druk. 1998.190 blz., 498 
fr. 

c* De verjaardag van alle anderen. Toon 
Teilegen. Uitg. Querido - Amster
dam/Antwerpen. 1998. 112 blz., 499 
fr. 

c» VerjaardagsVerHalen. Jos van Hest & 
Saskla van der Valk (samenst.). Uitg. 
Gottmer - Haarlem. 1998. 174 blz., 
799 fr. 

o» Het oog van de zon. Egyptische ver
halen. Karel Verleyen & Frank Leys. 
Uitg. Davldsfonds/lnfodok - Leuven. 
1998.182 blz.. 595 fr. 
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SAVING PRIVATE RYAN 
In Chicago, Washington en Los Angeles waren alle critici het eens 

dat 'Saving Private Ryan' van regisseur Steven Spielberg, een 

filmisch meesterwerk is. Ik heb alvast zelden zo'n levensecht 

drama gezien over WO II. 

Deze film start met een oude man die zijn familie in stilte langs 

Omaha Beach in Normandië gidst. Dan zitten we plots op 6 juni 

1944, een landingsboot opent en de soldaten stromen eruit. De 

Duitse artillerie krijgt er vat op. Veel mannen halen de drie passen 

niet, maar kapitein John Miller (Tom Hanks) en enkele van zijn 

mannen slagen erin een Duits bruggenhoofd in te nemen. Je zit 

bijna een half uur met rond je hoofd vliegende granaten, pro-

NIEUW IN DE BIOS 

jectielen, kogels, mijnontploffingen, en alles is zo realistisch dat 

een oudgediende na de avant-première in Amsterdam zei: 'Je moet 

deze film gezien hebben, om te weten hoe het was'. 'De langste dag' 

wordt haast een film om mee te lachen. Nooit was oorlog zo 

realistisch, niet in 'Platoon', niet in 'Full Metal Jacket' niet in 

'Apocalpse Now'. Dan krijgt Miller de opdracht soldaat Ryan te 

zoeken, die de vorige dag gedropt is. Reden: zijn drie broers zijn 

alledrie gesneuveld. Hij moet terug naar huis, omdat zijn familie 

niet mag worden beroofd van het enige mannelijke lid dat voor het 

nageslacht kan zorgen. Tom Hanks speelt zijn rol meesterlijk. 

Daarnaast is er een bende jonge acteurs waarvan men in de 

toekomst zeker nog zal horen, vooral van Tom Sizemore (sergeant 

Horvath) en Adam Goldberg (soldaat Mellish). Het camerawerk 

van Janusz Kaminski is van een zelden vertoonde kwaliteit, en de 

beelden hebben de kracht die 'Van bet westelijk front geen nieuws' 

zo doordringend maakten. De geluidstechniek verdient een Oscar, 

want je raakt zo de kluts kwijt tussen al dat geweld, dat je je net als 

de soldaten als een kip zonder kop voelt. De muziek van John 

Williams kun je later nog eens opnieuw horen op CD, want dat is 

opnieuw een moderne klassieker. Ga dat zien, ga dat zien, al moet 

je wel tegen de gruwel kunnen. (****) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

' i K # Boyz "n the hood Amerikaanse film van John 
Singieton uit 1991 Styies en de broers Dough Boy en 
Ricl<y wonen in het ghetto van Los Angeles waar zelfs 
de politie geen voet meer durft binnen te zetten. 
Styles en Ricky hopen op een beurs, Dough Boy van 
zijn kant voert een bende aan. Die krijgt het op een 
dag aan de stok met een rivaliserende bende... Zat. 
19 Sept., TV1 om 2SU.25 

I f e ^ stay Tuned Een TV-verslaafde krijgt van een 
gezant van de duivel een toestel met 666 kanalen, op 
voorwaarde dat hij gedurende 24 uur deelneemt aan 
allerlei spelletjes In Hellvision. Amerikaanse satire van 
Peter Hyams uit 1992 over de stompzinnigheid van 
heel wat hedendaagse TV-programma's. Zon. 20 
Sept.. Kanaal 2 om 2lu. 

Helena Bonham 
carter in 'A Room 
wKh a view'. 
Maand. 21 sept.. 
Kanaal 2 om 2 lu . 

•Sa^ Doppelganger Drew Barr/more, het bevallige 
meisje uit 'E.T.', speelt in deze Amerikaanse horrorfilm 
van Avi Nasher uit 1992 een onvoorspelbare en erg 
onbetrouwbare jonge vrouw. Haar moeder zou door 
een dubbelgangster zijn vermoord en dat blijft haar 
parten spelen... Dins. 22 sept., Canvas om 21 u. 

^ ^ The Innocent Berlijn 1955. Een jonge Britse 
technicus moet onder leiding van een geheimzinnige 
Amerikaanse bevelhebber Russische telefoonlijnen 
aftappen. Maar dan raakt hij verliefd op de ge
heimzinnige Isabella Rosselini. Brits-Duits drama van 
John Schlesinger uit 1993. woens. 2S sept.. Canvas 
om 20U.30 

I S - ^ Citizen X in het nog communistische Rusland, 
waar het politieonderzoek gedwarsboomd wordt 
door de bureaucratie en de gedachte dat serie
moordenaars alleen een product kunnen zijn van een 
kapitalistische samenleving, probeert een politlede-
tective een zaak op te lossen. Amerikaanse film van 
Chris Ceroimo uit 1995. Dond. 24 sept., Ned. 1 om 
23U.06 

^ ^ Sweet Dreams Amerikaanse film van Karel 
Reisz uit 1985. Winchester, Virginia in 1956. Charlie 
Dick, een onbezorgde losbol, woont in een coun-
trybareen optreden bij van het zangeresje Patsy. Hij is 
meteen stapelverliefd en begint haar het hof te 
maken, hoewel hij te horen kreeg dat zij al getrouwd 
is. Na een tijdje bezwijkt zij voor zijn charmes en zij 
besluiten samen een nieuw leven te beginnen. Uit
stekende biografische film over countryzangeres 
Patsy Cllne. Het verhaal Is soap, maar van een su
perieure kwaliteit. En dat zijn ook de vertolkingen van 
Jessica Lange en van Ed Harris. Vr||. 25 sept., Ned. 1 
om 21U.56 

Ais 'plassen' 
'pissen' wordt... 

m 'J^wadda, wa-d'is me da, seg?' -
'Ik weeg het nie, zunne!': de VRT-top wil 
het taalgebruik binnen het Huis van Ver
trouwen laten doorlichten. Het uitein
delijke doel is het gebruiken van een 
'duidelijk, aantrekkelijke en correcte' 
standaardtaal. Opvallend daarbij is dat er 
in de toekomst meer aandacht zal uitgaan 
naar het Algemeen Belgisch Nederlands. 

Het is de bedoeling om ook de meer 
gangbare, zij het daarom niet altijd cor
recte, 'Zuid-Nederlandse' woorden - zo
als 'onrechtstreeks', 'resem',... - te gaan 
gebruiken. Bij de informatieve en edu
catieve programma's zal het standaard-
Nederlands gehandhaafd blijven, bij 
amusement en drama kan er al eens oogje 
dichtgeknepen worden voor het gebruik 
van minder correct Nederlands. De VRT 
verzekert Vlaanderen dat het 'verkave
lingsvlaams' geen gemeengoed zal wor
den. Het is slechts een kleine gerust

stelling. Tot slot: kan iemand eens voor
stellen om - als het dan toch moet -
'Algemeen Belgisch Nederlands' om te 
vormen tot 'Algemeen Vlaams Neder
lands'. Tot nader order is het Nederlands 
geen officiële taal van Wallonië of de 
Duitstalige Gemeenschap. 

P Het Hof van Beroep in Parijs 
heeft beslist dat de exploitatierechten van 
de 25 eerste Asterix-strips volledig toe
komen aan Uderzo, de tekenaar van de 
wereldberoemde reeks. Totnogtoe waren 
die rechten in handen van uitgeverij Dar-

gaud. De weduwe van co-auteur Gosciny 

was geen vragende partij. De uitgever, die 
zich plots geconfronteerd ziet met een 
omzetverlies van 35%, gaat in Cassatie. 
De rechtszaak sleept inmiddels 8 jaar 
aan. 

Tijdens de zgn. 'ontkoppeling' 
van Radio 2 zal binnenkort ook regionale 
reclame worden uitgezonden. Het VRT-

In informatieve programma 's zal de 
VRT het Aigemeen Nederlands blijven 

gebruiken. 

voornemen stoot of felle kritiek van de 
Vlaamse Federatie voor Lokale Radio's. 

Vanuit CVP-kringen wordt inmiddels ge
werkt aan een voorstel van decreet om de 
VRT-plannen ongedaan te maken. Wan
neer zal men in dit land eens denken aan 
een beleid, in plaats van het steeds weer 
wetten maken om andere aan te vullen? 

w 

„Je kan geen haat blijven dragen, 
maar je kan het ook niet vergeten" 
sprak één van de slachtoffers van 
de collaboratie in een aflevering 
van Ter Zake. De man woonde In 
Meensel-Klezegem waar tijdens 
WO II een 70-tal mensen werden 
opgepakt en weggevoerd naar 
Duitsland uit wraak voor de aanslag 
op een 'zwarte'. Ook zijn familie 
werd getroffen. Zoals het hele 
dorp overigens: na de bevrijding 
zaten er In de kerk hoofdzakelijk 
vrouwen, kinderen en oude vent
jes. 
Het is een tijd en een situatie waar
van wij ons hoegenaamd geen en
kele voorstelling kunnen maken. 
Zelf komen we niet uit een 'zwarte' 
familie; op wat smokkelen, zwart-
slachten en -stoken na leidden 
onze voorouders een relatief rustig 
oorlogsbestaan. Uit wat we uit hun 
verhalen konden afleiden was het 
in de oorlog ieder voor zich en was 
'plantrekkerij' een talent dat je 
maar beter onder de knie kon heb
ben. 
We kunnen ons dan ook nauwelijks 
voorstellen hoe het er tijdens de 
collaboratie en de repressie écht 
aan toe ging. Het ziet er trouwens 
niet naar uit dat de verhalen - en 
de herinneringen - erop zullen ver
beteren. Zoals de Franse Revolutie 
wel eens wordt herleid tot de be
storming van de Bastille, zo zal er 
over niet eens zo lange tijd over 
het voornoemd facet van WO II 
gesproken worden in termen van 
'hét verzet'en 'dé zwarten'. Wie ze 
waren, waarom ze het deden, wat 
de precieze gevolgen waren van 

hun beider daden: alles zal te
ruggebracht worden tot 'goed' en 
'kwaad', belde kampen dan liefst 
ook nog eens ondergebracht aan 
één van de kanten van de taal
grens. 
Dat de situatie voor hen die ze 
meemaakten niettemin diepe spo
ren heeft nagelaten, blijkt telkens 
weer wanneer we de dlrect-be-
trokkenen aan het woord horen. 
Sommigen kunnen er niet over 
zwijgen en beginnen er bij ledere 
ontmoeting opnieuw over. 'Onver
werkt' Is waarschijnlijk een eufe
misme. 

'Stormbanlelder' van de Algemene 
SS Vlaanderen. 
Bovendien zijn de uitzendingen 
fragmentarisch: zelfs al duren ze 
lang - naar huidige TV-normen té 
lang - het hele verhaal en de pre
cieze omstandigheden zijn vaak 
niet meer te achterhalen, de oor
logssituatie kan onmogelijk wor
den opgeroepen in vredestijd, de 
motieven van de 'witten' en de 
'zwarten' worden niet ofte weinig 
uitgediept. Dat alles doet de wer
kelijkheid geweld aan en een op
lossing gebaseerd op dit soort 
fraaie documenten is dan ook altijd 

Te bewaren op een veilige plaats 
Ter zake - vergelding en repressie, 

maandag 7 september 1998, Canvas 

De vraag moet dan ook gesteld 
worden of de heruitzendingen van 
'Vergelding en repressie' wel zo'n 
goed idee zijn. Jazeker: ze hebben 
een grote historische waarde en 
Maurice De Wilde de hoogst mo
gelijke graad van integriteit, maar 
ze halen - opnieuw - oude koeien 
uit de gracht. Wie Robert Ver-
beien, van de Algemene SS Vlaan
deren, onbewogen tot licht spot
tend ziet luisteren naar de lijst met 
doden die hij - ofschoon daarvoor 
vrijgesproken - vrijwel zeker op zijn 
geweten heeft, kan niet anders 
dan de twijfels uiten bij het ver
lenen van een onmiddellijke, on
voorwaardelijke en volledige am
nestie. Datzelfde geldt zeker ook 
voor de in lederhosen gestoken 

onvolledig. De waarde ervan mag 
evenwel - door het groot aantal 
levende historische getuigen - niet 
onderschat worden. Daarom lijkt 
het ons aangewezen om de ori
ginelen van Maurice De Wildes 
reeks veilig te bewaren ten be
hoeve van studenten, historici en 
pacifisten. Wij, van onze kant, zou
den ons willen scharen achter het 
eerste getuigenis: je kan geen haat 
blijven dragen, maar vergeten kan 
je het ook niet. Niemand zal de rol 
van Duitsland tijdens WO II ont
kennen of vergeten en toch heeft 
het land een nieuwe kans gekre
gen. Mogelijk kan dat, meer dan 
vijftig Jaar na datum, ook hier. 

Krik 
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Boerenkrijg 
Het artikel Het verzet van 1798 was 
gepland (\NU. 3 sept '98) stond mIj zeer 
aan Vooral de beklemtoning van het 
feit dat het met om een toevalstreffer 
ging, maar om een geplande opstand 
kan met genoeg beklemtoond worden 
Het IS dan ook bedroevend in het VTM-
nieuws van zaterdag 12 september nog
maals te moeten horen dat het om een 

„spontane opstand" ging Dit is his
torisch onjuist en een mythe waarvan ik 
dacht dat ze reeds lang was achter
haald 
Een tweede belangrijk element geldt 
het feit dat de opstand met langer meer 
uitsluitend omschreven wordt als Boe
renkrijg, maar het verzet tegen het op-
dnngen van een vreemde cultuur was 
Dat daarbij een vreemde taal en de 
afschaffing van bestaande gebruiken als 

de grootste bedreigingen moeten ge
zien worden, spreekt voor zich Daar
bovenop kwam de terreur van een uit de 
hand gelopen revolutie en de mislukking 
van de idealen van de Verlichting 
Tot slot zou Ik ook de inbreng van in
tellectuelen willen beklemtonen Som
migen, zoals de machtige abdijen en 
grootgrondbezitters handelden uit ei
gen belang, anderen om een mengeling 
van culturele, religieuze en politieke mo

tieven Bovendien mag men de be
wustwording die Jan-Baptist verlooy 
had teweeggebracht met vergeten De 
man was wel reeds in 1797 overleden 
maar zijn Verhandeling op d'onachtder 
moederlyke tael in de Nederlanden (uit 
1788) zinderde nog na en voedde beslist 
mee het verzet tegen de bedreiging die 
vanuit Parijs kwam 

Jan de Laet, 
Antwerpen 

• WEDERWOORD ^ 

Auchan 
Naar aanleiding van een lezersbrief over 
Delhaize in WIJ (27 aug. )1.) verwijs ik u 
naar een uitnodiging van Auchan te 
Roncq om er wijn te gaan proeven. De 
uitnodiging staat op mijn naam en is in 
perfect Nederlands gesteld. 
Het advertentieblad van dit grootwa
renhuis IS ook in het Nederlands en in de 
winkel zelf lopen verkopers met een 
insigne op hun kleren waarop staat „ik 
leer Nederlands". 

Waarschijnlijk doen zij het ook om klan
ten te werven, maar dan ga ik liever naar 
een winkel die mij en mijn taal eer
biedigen, en waar het bovendien ook nog 
beterkoop is dan in Delhaize. 

Jan Defurne, 
Bredene 

Opgedirkte Jan... 
Een echte schoolvos en begenadigd on
derwijzer onder de Hollandse ooms van 
wijlen mijn moeder (oom van Setten) 
placht eigenwaan de grond in te boren 
met de geijkte uitdrukking „Als je mets 
bent en je verbeeld je mets dan ben je 
helemaal mets...". 

Als iemand de geCeuleersde Kater in een 
anders al redelijk saai programma haalt 
dan krijgt het arme Vlaamse publiek 
steevast zo'n gezicht te zien van „Vermits 
ik het tot iets heb gebracht moet ik ook 
wel iemand zijn". God weet waaruit dat 
dan zou moeten bljken en vermits Grote 
Jan het vermoedelijk zelf óók met wist, 
vond hij maar dat VRT voor hem eigelijk 
nog altijd met goed kon... zich daarmee 
de bijval verzekerd van la Belle et Chique 
(Atapul = Laputa = La Putain voor Paul 
van Ostayen), de overgehaalde Brusselse 
en Vlaamse bourgeoisie waar bepaalde 
„socialisten" zo graag eens een schou
derklopje van krijgen. Maar ja, over de 
categorie zouden naïevelingen misschien 
ook wel een boek kunnen schrijven met 
als ondertitel „Mijn laatste illusie". Want 
de ene is daar nog veel saaier dan hij er al 
uitziet en de ander ook veel minder 
onkreukbaar dan hij zich zo graag voor
doet. Voor mij hoeven jongens als Jantje 
of andere vrijzinnige zaligmakers nog 
altijd met. Laat die maar preken voor „de 
heiligen der laatste dagen"! 

Dolf Moors, 
Kapellen 

van gisteren? 
Ik betreur heel erg dat in WIJ (3 sept. jl.) 
niets te lezen was van de persmededeling 
en het vreedzame protest van de Volks-

uniejongeren omtrent de jongste IJzer
bedevaart. Zoals hopelijk iedereen weet, 
gaat het VUJO daarbij met om de po
sitieve, realistische brede maatschappe
lijke visie die op de weide werd ge
profeteerd. Natuurlijk is VUJO voor een 
open en tolerant Vlaanderen met een 
nieuwe politieke cultuur. Wel ontbrak 
tijdens de nu zo bejubelde verzoening-
aan-de-oppervlakte, de cruciale veroor
deling van de groepen die ofwel mee
werkten aan de geweldpleging op de 
IJzerbedevaart-van-de-schande (1996) óf 
die deze agressie zelf nooit wilden ver
oordelen. 

U weet toch dat VUJO al meer dan 20 jaar 
een groot engagement t.o.v. deze unieke 
emancipatorische vredesmanifestatie be
toont door haar jaarlijkse Vredesfietse-
ling van Voeren tot Diksmuide ! Zo 
universeel blijven de Volksumejongeren 
deze boodschap van vrede, vrijheid en 
verdraagzaamheid inderdaad vinden 
voor jongeren en in het algemeen. 
Door deze Vredesfietsehng en de diverse 
medewerking van VUJO'ers aan de IJ
zerbedevaart kan men er toch w«l van 
uitgaan dat VUJO ook een ernstige visie 
heeft op het gebeuren. Of moet de IJ
zerbedevaart voor WIJ een traditie blij
ven die voornamelijk bestemd is als on
deronsje voor die groepjes die in het 
verleden zijn blijven hangen ' 
Wat mij betreft is VUJO en liefst ook de 
IJzerbedevaart bezig met het Vlaanderen 
en de wereld van vandaag en morgen. Ik 
dacht dat WIJ ook met van gisteren 
was... 

Wim Durang, 
VUJO-vertegenwoordiger in de Vlaamse 

Jeugdraad 

Crouwels 
Ik kan met nalaten langs deze weg me
vrouw Brigitte Grouwels bijzonder geluk 
te wensen en van harte te danken voor 
haar moedige houding in verband met het 
Euro-stemrecht. Dat ze door Dehaene 
teruggefloten zou worden, kon ze ver
moeden Ontgoochelend echter is het 
gebrek aan openlijke steun vanwege de 
Vlaamse verkozenen. Zullen onze 
Vlaamse volksvertegenwoordigers, onze 
Vlaamse ministers, vooral onze Vlaamse 
Leo Peeters het dictaat van Dehaene 
ondergaan? Of zullen ze, allen samen, de 
zo gewenste tweederde meerderheid van 
binnenuit ondergraven? 
Zullen wij, simpele burgers, tegen heug 
en meug, er moeten voor zorgen dat het 
Vlaams Blok in 1999 goed vertegen
woordigd IS aan de onderhandelingsta
fel ? De keuze tussen „eigen volk eerst" en 
„eigen volk later" zal vlug gemaakt zijn. 

Het IS voor ons, ook buiten de faci
liteitengemeenten een kwestie van leven 
of dood. 

M.d.V, 
Overijse 

Proberen waard 
BIJ vorige parlementsverkiezingen kwam 
er in Wallonië een lijst op onder het 
letterwoord VLAAMS. 
Deze lijst had veel succes. Het moet nu 
ook mogelijk zijn om onder die naam op 
te komen bij de gemeenteraadsverbe-
zingen in de Waalse randgemeenten want 
daar wonen veel Vlamingen en Euro-
kraten. Niet dat ik denk dat er direct 
iemand verkozen zal zijn maar het is van 
groot belang dat Vlaanderen ziet dat 
Waalse Vlamingen hun eigenheid en zelf
bewustzijn met zomaar opgeven. Daarom 
vind ik dat Vlaamse partijen en indi
viduele personen deze toekomstige kan-
didaat-politici moeten steunen. 

Hugo Van Ransbeeck, 
Dendermonde 

waarom geen 
eendracht? 
Waarom zijn met alle Vlamingen een
drachtig als het om communautaire pro
blemen gaat' (WIJ, 10 sept. jl. - Pas

munt). Is de steeds weerkomende grote 
vraag. Moet niet met ellenlange palavers 
zo ingewikkeld uitgelegd worden Of 
gezocht naar zijwegen. De kennis van 
enkele hoofdbegrippen volstaat. Daarna 
de koe bij de horens nemen en de wer
kelijke redenen aan het volk duidelijk 
maken. Daar blijven op hameren tot de 
leiders kleur bekennen. Hun maskers 
afvallen. 

In de eerste plaats is er de individuele 
diepgewortelde zucht naar macht en aan
zien. Hoe groter het gebied en de be
volking, hoe omvangrijker die macht is. 
Machthebbers zijn bang van kleinscha
ligheid. Hun speelruimte verkleint. Bel
gië zegt wat. Vlaanderen en Wallonië 
afzonderlijk (al dan niet met elk hun eigen 
koning) mets. 

Vervolgens is er een onwillekeurige drang 
om steeds voor de sterkste te kiezen en 
alles te aanvaarden wat die zegt. Par-
tijgezindheid speelt bij kritiekloze men
sen een grote rol om klakkeloos en lijd
zaam alles te aanvaarden van hun leiders. 
Redeneren niet meer of het goed of slecht 
IS. Als het van die komt zal alles wel goed 
zijn. Spaart energie om zelf te moeten 
denken. 

Doen de politieke leiders iets, wat plots 
bij enkele rebels doordenkende partij

genoten wat doorzicht losweekt, dan 
worden die dringend gewezen op het 
algemeen hoger belang. Van wie' Van de 
bewuste leiders? De opstandelingen zwij
gen daarop om te voldoen aan de machts
wellust. 

Al dat zoeken en weeklagen om een
dracht te bekomen is boter aan de galg. 
Pas als de basis of het volk zijn leiders 
door heeft, zal het beteren. Dat veel van 
hen enkel zoveel mogelijk eigen macht 
nastreven en zeker met het belang van het 
volk voor ogen hebben. 
Anders is het wachten tot het econo
mische de doorslag geeft. Boven macht 
staat nog altijd het geld. Zonder geld zijn 
de machthebbers niets waard. 
Het principe is zou oud of de gehele 
geschiedenis. Het is als oorlog voeren 
tegen een heel volk, terwijl enkel de 
leiders schuldig zijn. Toch schijnen nog 
weinigen het begrepen te hebben. Kletsen 
hele bladzijden vol hoe het zou moeten. 
Terwijl hun trein op een zijspoor zit. 

Wdly Degheldere, 
Brugge 

zat? 
Zo zat als een Zwitser, hiermee bedoel ik 
met grapjas Columberg, maar wel de 
opsteller van uw 11 juh-wedstrijd (WIJ, 3 
sept. jl.). Lode Zielens (13 juni 1901-28 
november 1944) amper 33 jaar laten 
worden kan bezwaarlijk als een strikvraag 
aanzien worden' 

Staf Van Haelewyck, 
Temse 

Plooien 
Het doet mij plezier vast te stellen dat de 
plooien binnen de VU over de mogelijke 
alliantie met ID21 weer gladgestreken 
zijn. Het had me wel beter geleken indien 
er eerst intern flink ruzie was gemaakt en 
dat men daarna men een eensluidend 
standpunt naar buiten was gekomen. 
Waar er twee bbbelen, hebben er meestal 
rwee fout. In de politiek is het evenwel 
met nuttig om deze volkswijsheid in het 
openbaar te bewijzen. 

W.B., 
Wetteren 15 

PS De redaktie ontvangt graag brieven van lezers 
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
oneven in te korten en persklaar te maken Bneven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schnjver ver
zoekt initialen te gebruiken 
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Aan het eind van de jaren '60 drong het 
tot Vlaanderen en zijn bevollcing door dat 
het milieu geen spons was die het afval 
van mens en dier onbeperkt zou kunnen 
blijven opnemen. Het was de periode dat 
Agalev nog niet bestond en de VU als 
eerste Vlaamse partij het milieuthema 
aansneed. Dat gebeurde tijdens haar -
voor die tijd erg vooruitstrevende - 11de 
ledencongres onder het motto 'Vrijheid 
in een leefbare wereld'. In het Nederlands 
dat toen gangbaar was lazen we VU-
volksvertegenwoordiger Maurits Coppie-

ters daarover het volgende zeggen: „De 
kinderen die vandaag geboren worden, 
zullen volop in het verantwoordelijke 
leven staan in het jaar 2.000. (...) De 
politiek en heel het maatschappelijke en
gagement hebben vandaag reeds opties te 
nemen voor het leefklimaat waarin de 
volgende generatie - onze eigen kinderen 
- terecht zal komen. Deze problematiek 
wordt tans vrij algemeen in gans de 
wereld gesteld: werkgroepen en weten
schappelijke instituten houden er zich 
mee bezig en overal duikt die benaming 
'de wereld van 2.000' op. Wat die wereld 
betreft, vraagt men zich steeds weer af, of 
de mens er nog menselijk zal kunnen in 
leven, of de hele technificering - de 
uitbarsting van techniek en produktie -
de menselijke en natuurlijke dimensie 
met zal bedreigen." 

Ruime aandacht ging er daarbij uit naar 
de lucht- en waterverontreiniging en naar 
de afvalproblematiek. Ook aan de la
waaihinder werd uitgebreid aandacht be
steed. De VU-leden besloten o.m. dat er 
meer geld moest gaan voor de weten-
schappelijk-technische ontwikkeling van 
de lawaaibestrijding. Ook geluidsisolatie 
en reglementermg voor de industrie ston
den op het verlanglijstje. 

IEDER ZIJN LAWAAI 

Nu, 30 jaar later, is België een federale 
staat, maar het lawaai is nog niet te
ruggedrongen, integendeel. Lawaai en 
vooral de overlast ervan reikt veel verder 
dan een lawaaierige fabriek of blaffende 
honden. Dat mag blijken uit onder
staande losse greep uit de berichtgeving 
van de jongste maanden: 

'Zwarte doos voor burenlawaai' 
kopte het Belang van Limburg eind mei. 
Het bericht ging over een voorstel vanuit 
de Nederlandse regering om, naar ana
logie met de luchtvaart, in iedere woning 
een soort van 'zwarte doos' te plaatsen die 
dan alle vormen van geluidshinder zou 
kunnen registreren en het de rechterlijke 
macht mogelijk zou maken om straffen 
voor lawaai-overlast uit te spreken. Om
dat de apparatuur om en bij de 200.000 
fr. per eenheid kost en dan nog altijd de 
onzekerheid bestaat over de bron van het 
lawaai - ook de eigenaar kan het ver-

an alle vormen van milieuhinder is 

geluidsoverlast waarschijnlijk de 

meest onderschatte. Nochtans ondervindt één op 

drie mensen last het lawaai. Vanaf deze week vindt u 

in WIJ een reeks artikelen over geluidshinder. 

Een inleiding. 

oorzaken - zal het initiatief waarschijnlijk 
geen praktische uitvoermg kennen. 

'Een nieuwe lente, een nieuw 
geluid' was te lezen in Het Nieuwsblad 

van midden mei. Daarin onder meer 
aandacht voor het 'seizoen van de gras
maaiers'. 

In datzelfde Het Nieuwsblad, 

van enkele dagen later, een bijdrage over 
het GSM-gerinkel, een onderwerp dat 
midden augustus ook door het Belang van 

Limburg in de schijnwerpers wordt ge
plaatst: sommige restaurants in Neder
land plaatsen nu al stoorzenders in hun 
etablissement opdat telefoonverslaafden 
de maaltijd van de andere gasten niet 
zouden verstoren. 

Vlaanderen: liefst 40% van de Vlammgen 
klaagt over lawaaihinder. Het verkeer is 
daarbij de grootste boosdoener: tot een 
kwart van de bevolking heeft last van het 
vervoer allerhande. Vooral het wegver
keer - en met name het rolgeluid van de 
banden over het wegdek - wordt als 
storend ervaren. Het luchtverkeer kwelt 
op zijn beurt tot 14% van de mensen 
regelmatig en van zijn buren ondervindt 
12% van de Vlamingen last. In 265 
Vlaamse woonzones is er bestendige la
waaihinder van meer dan 65dB. Vergelijk 
het met een scheerapparaat dat u de hele 
dag op korte afstand van uw oor zou 
houden... In Vlaanderen is, tot slot, 81 % 
van de natuurgebieden 'potentieel ver-

Amai, m'n oren! 
d Luidens een bericht in alweer 

het Belang van Limburg, van eind juli dit 
keer, beslist de stad Maaseik, in navolging 
van o.a. Hasselt, dat de zgn. 'boomcars' -
een rijdende discobar - niet meer welkom 
zijn. Teveel geluidsoverlast is het argu
ment. 

In Het Laatste Nieuws van mei 
lazen we dan weer een bericht over een 
kinderdagverblijf dat door een stel 'in
vloedrijke Brusselaars' aangemaand werd 
zoniet de deuren dan toch minstens de 
ramen te sluiten. 

Een bericht in De Morgen van 
midden juli meldt dat er 170.000 hand
tekeningen verzameld zijn voor het be
houd van de Antwerpse Sinksenfoor. 
Waarschijnlijk allemaal van mensen die 
niet in de onmiddellijke omgeving van 
deze meerdere weken durende kermis 
wonen. Jaar na jaar zijn er meer klachten 
over geluidshinder. 

Het meest opmerkelijke bericht 
over geluidshinder en zijn gevolgen was 
wel te lezen in Alert, het tweewekelijks 
berichtenblad van de Brusselse Raad voor 

het Leefmilieu, van 25 augustus jl. „Te
veel lawaai is voor die Brusselaars die het 
Gewest verlaten één van de hoofdre
denen om op zoek te gaan naar een 
andere, rustiger woonomgeving en de 
deur achter zich dicht te trekken." Brui
send Brussel klinkt vooral ook heel hard 

VERKEER-D 

Dat de burger een en ander niet meer pikt 
moge blijken uit het toenemend aantal 
PV's dat uitgeschreven wordt voor ge
luidsoverlast. In 1997 werden er bijna 
1.700 opgemaakt, dat is 11% meer dan 
het jaar voordien. Het aantal klachten 
waarvoor geen PV werd opgemaakt 
wordt niet bijgehouden, maar het is zeker 
een veelvoud ervan. Dat moge blijken uit 
het recentste Milieu- en Natuurrapport 

stoord' door geluid. In een artikel van 
eind juli ging De Standaard op zoek naar 
voorbeelden in het buitenland. Ook daar 
blijkt het niet veel beter te zijn: 65% van 
de inwoners van de EU moet regelmatig 
geluid doorstaan dat meer dan 55dB 
bedraagt. In de VSA is het in geen van de 
natuurreservaten nog langer dan 5 mi
nuten echt 'stil', d.w.z. dat enkel de 
natuurlijke omgevingsgeluiden hoorbaar 
zijn. 70% van de Duitsers klaagt van 
overlast van het verkeer, 1 miljoen Ne
derlanders ondervindt reële hinder van 
Schiphol... 

In Vlaanderen is 81% van de 
natuurgebieden potentieel verstoord 

door geluid. 

ONGEMAK 
Ofschoon veel mensen last hebben van 
overmatig lawaai, wordt er relatief weinig 
aandacht aan besteed door overheid en 
politiek. Een van de redenen voor dat 
gebrek aan aandacht is de relatieve on
schuld van de overlast: hij is niet le
vensbedreigend. Daarover lezen we in het 
Milieu- & Natuurrapport Vlaanderen 

(1996) onder meer het volgende: „Ge
luidsniveaus waargenomen in de om
geving zijn zelden zo sterk dat ze blijvend 
letsel van het oor kunnen veroorzaken. 
(...) De menselijke gezondheid kan on

rechtstreeks nadelige invloed ondervin
den door vermoeidheid of hoofdpijn, 
onrustige slaap, verhoogde bloeddruk, 
veranderend sociaal gedrag en wijzing 
van intellectuele prestaties, maar het oor
zakelijk verband tussen bepaalde geluids-
en trillingsniveaus en deze effecten ligt 

niet eenduidig vast." 
Uit een brochure van de Bond Beter 

Leefmilieu blijkt dan weer dat voort
durende geluidshinder toch niet zo on
schuldig is: „Een algemeen gevoel van 
zenuwachtigheid, dat men vaak onbewust 
ondergaat, wordt eveneens in verband 
gebracht met geluidshinder. Verder be
staat er een relatie tussen stress ten ge
volge van geluidshinder en psychische 
problemen, agressie en zelfs moorden en 
zelfmoorden. Zo stelde men reeds meer
maals vast dat naarmate de blootstelling 
aan lawaai verhoogt, ook meer personen 
in psychiatrische instellingen moesten 
worden opgenomen." 
Overbodig erop te wijzen dat al deze 
kleine 'ongemakjes' op den duur ook 
invloed hebben op de economie en de 
Sociale Zekerheid. 

Het is overigens niet alleen de mens, maar 
ook het dier dat in hoge mate hinder 
ondervindt van lawaai. Tal van diersoor
ten verdwijnen uit al te lawaaierige ge
bieden: omdat ze hun natuurlijke vij
anden niet meer onmiddellijk opmerken, 
omdat hun paargedrag erdoor beïnvloed 
wordt, omdat sommige roofvogels - zoals 
uilen - jagen op het gehoor. 

IN AFLEVERINGEN 

Omdat lawaaihinder, van welke aard dan 
ook, best vermeden kan worden heeft 
WIJ zich voorgenomen om in de ko
mende weken telkens een bijdrage over 
dit onderwerp op u los te laten. In een 
eerste aflevering kan u kennismaken met 
het recent ogerichte 'Comité Lawaai', een 
politiek-neutrale verzameling van bur
gers die de geluidsoverlast meer dan zat 
is. Hun getuigenissen vormden de aan
leiding om te gaan spreken met of af
spraken vast te leggen met o.a. poli
tiemensen, een vrederechter, een milieu
deskundige, een burgemeester, een ge
deputeerde, ... U hoort nog van ons, al 
zullen we het niet van de daken schreeu
wen! 

(gv) 
c» Volgende week: 'Villa Malaisa', over 

buren- en andere geruchten. 

Goed 40% van 
de Vlamingen 
ondervindt 
lawaaihinder: 
vooral het 
verkeer Is 
storend. 
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